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I
Wstęp

czyli o zielarstwie i ziołach

Zielarstwo XXI w

Zielarstwo zazwyczaj utożsamiane jest z ziołolecznictwem i jako takie, postrzegane obecnie bardzo często jako 
wiedza unikalna, wręcz tajemna. Najczęściej -  zapomniana. Albo odwrotnie, ulegając współczesnemu pędowi do 
rozszyfrowywania wszelkich tajemnic -  traktowane jako materiał do badań stricte naukowych. Farmakognozja, 
czyli zagłębianie się w tajniki składu biochemicznego roślin, coraz staranniejsze poznawanie ich możliwości 
leczniczych, to zadanie z pewnością fascynujące. W ogólnym rozrachunku zaś -  przydatne. Ale zielarstwo liczy 
sobie setki tysięcy lat i doskonale radziło sobie, jako dziedzina wiedzy, bez aż tak szczegółowych informacji...

Zielarstwo bowiem jest czymś znacznie więcej niż na oko się wydaje. Łączy w sobie elementy bardzo różnych (we 
współczesnym rozumieniu) dziedzin nauki, będąc zarazem nieodłączną składową codzienności. Nawet jeżeli nie 
uświadamiamy sobie tego, nasza powszechna wiedza na temat roślin, chociażby spożywczych, to także zagadnienia 
„zielarskie”.
Najogólniej można przyjąć, że jest to wiedza botaniczna, uzupełniona znajomością oddziaływania roślin na or
ganizm człowieka. W zakresie kulinarnym dojdą do tego kwestie smaku, zapachu, przyprawiania potraw, ich 
dekorowania i temu podobne. W obszarze kosmetyki także istotny jest zapach, ale również szerokie zastosowanie 
roślin do pielęgnacji ciała. W kwestiach działań doraźnych najsilniej zwrócimy uwagę na sposoby szybkiego 
stosowania metod zielarskich i ich skuteczności w zakresie np. usuwania lub łagodzenia skutków urazów. Natomiast 
dopiero leczenie za pomocą ziół schorzeń poważniejszych, szczególnie przewlekłych, nazwać można „zioło
lecznictwem”. Ten obszar zielarstwa stawia wyzwania największe, wymaga najwięcej doświadczenia z roślinami - 
ale także wiadomości z zakresu fizjologii, patologii, anatomii i, co najtrudniejsze -  diagnozowania.
Jest też zielarstwo, pojmowane jako wiedza o stosowaniu roślin, ściśle związane z innymi metodami terapii natu
ralnych, jak chociażby oddech, ruch, oddziaływanie koloru czy zapachu. Nie da się oddzielić od tej umiejętności 
nieodłącznych właściwości roślin (barwnych i pachnących) ani organizmu ludzkiego (dynamika, oddech, emocje 
itd.). Toteż zielarstwo w żadnym razie nie może traktować schorzeń czy też po prostu potrzeb organizmu wybiórczo! 
Człowiek jest mniej lub bardziej harmonijną całością zarówno na poziomie biologii jak psychiki, ściśle przecież ze 
sobą powiązanych. Rośliny zaś i uzupełniające je metody nie ograniczają swego wpływu do jednej tkanki czy też 
organu -  zawsze zachowują różnorodność działania, j akiś, w różnym stopniu występuj ący, wachlarz możliwości. Ta 
cecha powoduje, iż stosowanie roślin zawsze jest kompleksowe, przynajmniej w pewnym zakresie. Oczywiście
o ile stosujemy naturalny materiał roślinny, a nie pozyskane z niego związki. Różnica jest mniej więcej taka jak 
między zażyciem aspiryny, a wypiciem naparu z kory wierzbowej...
W ten sposób pojmowane, współczesne zielarstwo staje się w dużym stopniu sztuką -  sztuką łączenia różnorodnych 
aspektów codzienności i nauki. A także włączenia Natury z całym jej bogactwem w zurbanizowany i przesycony 
techniką świat współczesnego człowieka. Bowiem człowiek, mimo swych niezaprzeczalnych osiągnięć, nadal 
pozostaje, jak wieki temu, częścią Natury. I nic tu nie zmieni ani nie pomoże tworzenie coraz bardziej złożonej 
cywilizacji technicznej. Przeciwnie, rozwój i zaawansowanie wielu technologii staje się dla nas groźne, zgubne 
wręcz -  zaś pomocy możemy oczekiwać tylko w środowisku, które nas ukształtowało -  czyli w Naturze właśnie... 
Jest zatem współczesne zielarstwo czymś w rodzaju antidotum na technologizację, pośpiech, stres, zanie
czyszczenia, wpływ promieniowania (różnego pochodzenia) i wszelkie inne utrudnienia, które paradoksalnie, chcąc 
sobie ułatwiać życie, stawia człowiek własnemu organizmowi.

Czy trudno się tego nauczyć? Nie ziołolecznictwa, zaawansowanej wiedzy o leczeniu -  ale zielarstwa na poziomie 
codziennej użyteczności? Szeroko pojętej profilaktyki? Zapobiegania skutkom cywilizacji, która i tak nas otacza? 
Cóż -  nie ma takiej wiedzy, której nie można posiąść, jeżeli tylko naprawdę tego chcemy. Zaś proste działania 
kulinarne lub kosmetyczne nie wymagają skomplikowanych umiejętności... Często natomiast stanowią główną bazę 
„zielarstwa na co dzień”.
Czym jest wiedza zielarska najogólniej już nakreśliliśmy. W jej obszar wchodzą takie tematy jak kosmetyka, kulina
ria, stosowanie roślin jako barwników, ich funkcje ozdobne i zapachowe. Jest to także w sporym zakresie wiedza 
botaniczna -  czyli rozpoznawanie roślin, także tych dziko rosnących, oraz podstawowe informacje o ich uprawie. 
Zaś wszystkie te dodatkowe aspekty wiedzy, przenikając się nawzajem i uzupełniając, tworzą najcenniejszą umiejęt
ność wykorzystania bogactwa Natury, jaką jest profilaktyka zdrowia! Rozumiana kompleksowo, zawsze traktująca 
ludzki organizm jako harmonijną całość, a nie „składankę” z pojedynczych, oderwanych od siebie
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elementów! Jak w takim ujęciu traktować słowo „zioła”? Skoro nie są jedynie lekami roślinnymi, a stanowią stałe 
i niezastąpione uzupełnienie codziennego życia, ziołami można w zasadzie określić wszystkie rośliny. Zarówno te 
lecznicze, jak i ozdobne, spożywcze i trujące, okazałe i niepozorne, wonne i o mało przyjemnym zapachu... Bo też 
i prawdą jest, że niemal wszystkie rośliny żyjące na Ziemi mają jakiś -  czasami bardzo skromny, czasami niezwykle 
silny i złożony -  potencj ał zielarski.
Zazwyczaj jednak ziołami nazywamy te rośliny, których potencjał jest na tyle wysoki, by warto było je w różny 
sposób użytkować. I tu też spotykamy się z ogromnym bogactwem -  drzewa, krzewy, rośliny zielne jednoroczne lub 
wieloletnie, dzikie i uprawiane, zboża, warzywa, owoce, rośliny ozdobne... W każdej z tych grup znajdziemy takie, 
których właściwości wspomogą codzienność, szczególnie współczesnego człowieka, żyjącego w świecie sztucznie 
stworzonej cywilizacji.

Zagrożenia cywilizacyjne są we współczesnym świecie tak powszechne, że trudno wręcz znaleźć na Ziemi miejsce 
pozbawione ich wpływu. Nawet wśród zupełnie odizolowanych, żyjących odwiecznym trybem ludów, np. Amazonii 
lub Środkowej Afiyki nie da się uniknąć wpływu zjawisk globalnych, takich jak zmiany w atmosferze lub wszech
obecny wpływ elektroniki. Satelity o różnym przeznaczeniu krążą wszak wokół całej planety...
Skoro nawet tam, w środowiskach w zasadzie nienaruszonych, odczuwalny jest wpływ zmian cywilizacyjnych, to 
cóż dopiero mówić o krajach i regionach przez techniczną cywilizację europejską zdominowanych! Wszyscy 
w zasadzie znamy te zagrożenia. Wiemy jak duży -  i zgubny -  wpływ mają na ludzki organizm takie zjawiska jak 
zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. Znamy niszczącą rolę wszechobecnej elektroniki. Teoretycznie zdajemy 
sobie sprawę z faktu, że kupowana przez nas żywność jest w ogromnym stopniu przetworzona, naszpikowana 
syntetycznymi dodatkami. Zresztą współcześnie surowce żywnościowe, tak zwierzęce jak i roślinne nie są hodo
wane czy też uprawiane -  są „produkowane”. A jednak zdajemy się nie dostrzegać związku pomiędzy tymi zjawi
skami a naszym zdrowiem! Zaś nawet wówczas, kiedy ten związek widzimy, niewiele robimy w praktyce, żeby tę 
cywilizacyjną „maszynę” przynajmniej neutralizować! Ogólna profilaktyka zdrowia jest tematem nie istniejącym 
w naszej codzienności. Dbamy o wszystko co mamy poza tym, co najcenniejsze -  własnym zdrowiem! Znacznie 
większy w tej mierze rozsądek wykazywali nasi przodkowie i praprzodkowie, posiłkując się na co dzień tym, co dla 
wzmacniania i regulowania pracy organizmu ma do zaoferowania Natura.

II 
Słów kilka o histori

Poznając historię szeroko rozumianej wiedzy zielarskiej warto uzmysłowić sobie prostą prawdę -  że jest to jedno
cześnie historia medycyny; ale także mistycznych, a zatem kulturowych działań człowieka; kosmetyki, szeroko 
pojmowanych kulinariów, a nawet częściowo uprawy roślin. Zatem skupianie się na najczęściej opisywanym 
aspekcie zielarstwa -  czyli ziołolecznictwie, nie wyczerpuje tematu. Z kolei jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie 
elementy na wiedzę zielarską się składające, albo wynikające z niej -  stajemy wobec ogromu historii cywilizacji. I to 
niejednej...

Ta dziedzina -  a może lepiej byłoby powiedzieć „te dziedziny” wiedzy, towarzysząc ludziom od prawieków, kształ
towały się różnie w różnych kulturach. Nie istniał taki lud, szczep, plemię, wreszcie naród, który nie miałby swoich 
uzdrowicieli! Jest też całkowicie zrozumiałe, że każda z kultur (a idąc dalej -  cywilizacji) z konieczności bazowała 
na roślinach dostępnych w swoim klimacie i środowiskach. Wprawdzie np. w Europie sporo roślin egzotycznych 
było znanych już wieki temu, jednakże zajmowały one raczej skromne miejsce wśród ziół powszechnie stosowa
nych. Dzisiejsze, mocno „eklektyczne” traktowanie zielarstwa jest, w porównaniu do prawiekowej tradycji tej 
wiedzy, bardzo młode. Wynika głównie ze współczesnej dostępności do wiedzy i informacji. Odchodząc na moment 
od historii -  warto zachować daleko idącą ostrożność, sięgając po owe łatwo nam dziś dostępne, lecz nie zawsze 
rzetelne informacje! Zawsze też pamiętajmy o fakcie, że najlepiej służy nam to, co rodzime...

Wracając do historii - nie sposób w krótkim kompendium zawrzeć wyczerpujących informacji na temat tak ogrom
nego materiału. Toteż poprzestanę na stwierdzeniu wyżej wzmiankowanych faktów -  zaś historyczne „słów kilka” 
poświęcę, tradycyjnie, ziołolecznictwu.

Nie jesteśmy dziś w stanie zgadnąć, kto i gdzie pierwszy wpadł na pomysł zastosowania roślin w celach leczniczych. 
Najprawdopodobniej wiedza ta pojawiała się niezależnie, w różnych miejscach i czasie. Dziś wiadomo, że posłu
giwali się ziołami leczniczymi nasi przodkowie już w epoce kamiennej (człowiek z Cro Manion), niektóre znaleziska 
świadczą także o ich dobrej znajomości wśród Neadertalczyków. Szacunkowo można określić czas takich zasto
sowań na 300-350 tysięcy lat wstecz...
Z całą pewnością celowe stosowanie roślin i innych składników naturalnych w celach leczniczych znane było
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w Sumerii, Asyrii, Babilonie, Egipcie, a także w Chinach, Indiach i Japonii. Jak również w „Nowym Świecie”, czyli 
wśród Indian obu Ameryk. Pierwsze odnalezione współcześnie zapiski i receptury sumeryjskie (na glinianych 
tabliczkach) liczą sobie ok. 5 000 lat. Bogata i zaawansowana medycyna Starożytnego Egiptu znalazła swoje odbicie 
w pochodzącym z XIV w p.Chr. „papirusie Ebersa” i wielu innych. Zioła lecznicze były doskonale znane w Indiach, 
gdzie ich stosowanie silnie wiązało się z religią i zabiegami magicznymi. Jak zresztą najprawdopodobniej we 
wszystkich kulturach... Wiele takich informacji można znaleźć w Wedach -  świętych tekstach sanskryckich. 
W Chinach najstarszą znaną księgą zielarską jest spisane ok. 2800 roku przed naszą erą kompendium, podające 
zastosowania 366 roślin.
Kraje Wschodu i Południa od czasów starożytnych pozostawały w kontaktach handlowych, toteż wymiana wiedzy, 
także zielarskiej, była czymś oczywistym. W basenie Morza Śródziemnego rolę handlarzy -  pośredników pełnili 
początkowo Fenicjanie, później Arabowie. Wiedza zielarska i medyczna krajów arabskich stała na bardzo wysokim 
poziomie i z czasem stała się w dużym stopniu bazą dla późniejszej, naukowej medycyny europejskiej. Jednym 
z najbardziej znanych przedstawicieli medycznego świata arabskiego był Abu Ali Husain ebn Abdallah Ebn-e Sina 
lub krótko Ibn Sina, znany pod imieniem Awicenna (ur. 980r.; zm. 1037 r.).
Niemniej cenne zasługi dla zielarstwa położyły inne ludy Starożytności. W wielu fragmentach Starego Testamentu 
znajdujemy opisy ziół, stosowanych przez społeczność Żydowską. Bogatym dorobkiem na tym polu zapisała się 
starożytna Grecja -  czego ślady znaleźć można do dziś w łacińskich nazwach roślin, często wywodzących się 
bezpośrednio z greckiej mitologii (np. bylica -  Arhemisia, czyli ziele Artemidy; krwawnik -  Achillea, związany 
z imieniem Achillesa; kosaciec -  Iris, grecka bogini świtu i wiele innych). Dla Greków wiedza zielarska była nie 
tylko wiedzą o leczeniu. Interesowali się nią, także jako botaniką i wiedzą tajemną, wybitni myśliciele i filozofowie -  
Hipokrates z Kos (460 -  377 pne), autor zasady: primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić). To on sformu
łował podstawowe zasady etyki lekarskiej, znane (i używane) do dziś jako przysięga Hipokratesa. Kolejnym greckim 
lekarzem, chociaż bardziej botanikiem był Teofrast z Eresos (370 -  287 pne). Greckie pochodzenie ma także na 
wpół mityczny lekarz, syn boga słońca Apollina -  Asklepios. Opleciona przez węża, symbol odradzania się, laska 
Asklepiosa -  w wydaniu rzymskim zwanego Eskulapem -  pozostaj e do dziś symbolem medycyny i farmacji.
Tę grecką ciekawość Natury i jej potencjału podzielali i rozwijali także starożytni Rzymianie. Jednym z bardziej 
znanych pisarzy i filozofów pasjonujących się tą dziedziną wiedzy, był Kato Starszy, zwany Cenzorem (234 -149 
pne). Niezaprzeczalnie zaś jednym z największych autorytetów w dziedzinie zioło i naturolecznictwa był Pedanios 
Dioskorides z Anazbaros, zwany zwykle Dioskuridesem. Żyjący w I w. naszej ery, Grek z pochodzenia, lekarz 
legionów rzymskich, botanik. Wieloletnim nakładem pracy napisał i wydał „De materia medica libri quinqué” 
(O środkach leczniczych ksiąg pięcioro) -  księgę, która służyła Europejczykom jako bezcenne źródło wiedzy 
fitomedycznej aż po XVII w. Kolejnym Grekiem w służbie Rzymu był Claudius Galen (Galenus). Żył w latach 
129-199, jako pierwszy zebrał, opracował i opisał przepisy sporządzania leków, na których opierały się terapie aż do 
czasów nowożytnych. Wart wzmianki jest także kolejny „wielki” botanik i lekarz rzymski -  Aulus Cornelius Celsus 
(53-7 n.e). Doczekał się miana „rzymskiego Hipokratesa” (uważanego za ojca medycyny europejskiej).
Bardzo ciekawą, choć mało znaną postacią był Constantinus Africanus z Kartaginy (zm. 1106 r.). Nazwany „Mis
trzem Wschodu i Zachodu”, lekarz, podróżnik i mnich. W wieloletnich podróżach kształcił się i zgłębiał tajniki 
medycyny wschodniej. Swoją wiedzę poszerzał też w istniejącej od839r. Szkole Medycznej w Salemo, już wówczas 
zwanej Collegium Hipokratesa. Pracował także w klasztorze oo. Benedyktynów na Monte Cassino, będącym 
wówczas (i długo potem) prężnym ośrodkiem wiedzy medycznej, zielarskiej i botanicznej. Klasztor, poza bezcen
nym zbiorem starożytnych rękopisów łacińskich, greckich, aramejskich, arabskich, tłumaczonych i pracowicie 
powielanych przez mnichów, posiadał także ogrody i wiry darze oraz aptekę. Z tego miejsca wiedza ziołolecznicza 
promieniowała na całą Europę, wraz z rozprzestrzenianiem się zakonu Benedyktynów, później zaś także innych. 
Africanus w ciekawy sposób wprowadza czytelnika w wiedzę fitomedyczną Średniowiecza. Cały ten okres bywa 
traktowany jako czas ciemnoty, tymczasem to wówczas pracowali tacy lekarze jak na przykład Św. Hildegarda 
z Bingen (1098 -  1179). Postać niezwykle ciekawa i barwna -  lekarka, filozof, kompozytor, malarka... We współ
czesnym języku zasługiwałaby na miano „lekarki holistycznej”. Z jej opinią (nie tylko lekarską) liczyli się bardzo 
ówcześni Ojcowie Kościoła, Papieże, a także przez wiele lat traktujący ją jako osobistego i duchowego doradcę, 
Cesarz Rzymski narodu Niemieckiego, Fryderyk Barbarossa.

Średniowiecze jest tym okresem w Europie, kiedy zielarstwo zaistniało „dwutorowo”. Z jednej strony klasztory 
(głównie benedyktyńskie) z ich ogrodami zielnymi, gromadzeniem wiedzy starożytnych i skłonnością do badań
o charakterze naukowym. A także powstające, początkowo z oporami, szkoły i Uniwersytety. Z drugiej -  wiedza 
regionalna, kontynuująca tradycje przedchrześcijańskie. Będąca domeną babek, wiedźm, znachorek, zielarek. Ich 
umiejętności pochodziły przede wszystkim z tradycji i przekazów ustnych, praca zaś opierała się głównie na florze 
rodzimej, często też zahaczała o zakres duchowy, mityczny. Ten aspekt, oraz wiele innych przyczyn, głównie 
społecznych, sprawiły, iż takie „spadkobierczynie wiedzy” z czasem traktowano jako groźne, mające konszachty 
z diabłem, czarownice. Samo słowo „wiedźma”, początkowo oznaczające „kobietę mającą wiedzę”, z upływem 
wieków nabrało znaczenia zdecydowanie negatywnego. Rola takich „wiedzących” w leczeniu ludności, szczególnie 
biednej, była jednak ogromna, zapotrzebowanie na ich usługi również. Dzięki temu, mimo prześladowań, a także
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powstałych z upływem lat sporych luk, wiedza zielarek przetrwała aż po dziś dzień, głównie w wersji tzw. „medy
cyny ludowej”.
Czas Renesansu, z jego powrotem do Starożytności oraz coraz silniej zaznaczającym się naukowym charakterem 
badań, był czasem wymarzonym dla medyków. Naczelna zasada tej epoki: „nic co ludzkie nie jest mi obce” dosko
nale sprzyjała rozwojowi nauk medycznych. Coraz prężniej rozwijały się wydziały Medyczne Uniwersytetów, coraz 
bardziej też medycyna przypominała naukę sensu stricto.
Pojawili się także świeccy medycy, aptekarze, „łowcy ziół” i botanicy. Wybitną postacią tej epoki był lekarz (medi- 
cus) szwajcarskiego pochodzenia, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zwany 
Paracelsusem (1493-1541). Był podróżnikiem i naukowcem. Stworzył pojęcie ,jatrochemii” (z gr. ,jathros -  
lekarz”), dając podstawy do biochemicznego badania roślin. On także był twórcą teorii „piątej esencji” (kwinte- 
sencji), maj ącej j ego zdaniem podstawowe znaczenie w fitomedycynie.
W okresie Renesansu pracowali także wybitni polscy medycy - Szymon Syreński znany jako Syreniusz, autor pracy 
„ Zielnik który herbarzem z języka łacińskiego zowią a który dla Syreniusza oznaczał opisanie własne imion kształtu 
przyrodzenia skutków i mocy ziół wszelakich drzew krzewin i korzenia ich kwiatu owoców soków miazg żywic”; 
Marcin z Urzędowa, lekarz, autor „Herbarza Polskiego” (obaj kończyli Akademię Krakowską, po latach byli jej 
wykładowcami); Jan Stańko, Józef Struś (nadworny lekarz Zygmunta II Augusta, wykładowca Uniwersytetu 
w Padwie); później, bo w XVII w. cenne prace publikował ksiądz Jan Krzysztof Kluk, autor takich dzieł jak „Roślin 
potrzebnych i pożytecznych opisanie”, dwutomowy podręcznik geologii i mineralogii pt. „Rzeczy kopalnych 
osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie” oraz trzytomowy „Dykcyonarz Roślinny”, w którym ksiądz 
Krzysztof Kluk opisał 1.536 gatunków roślin krajowych i zagranicznych, ułożonych w alfabetycznym porządku 
nazw łacińskich z przyporządkowanymi im nazwami polskimi.
Sporo w medycynie europejskiej zmieniły odkrycia geograficzne -  pojawiły się nowe rośliny, nowe idee zielarskie 
(np. azteckie, inkaskie). „Nowy Świat”, od czasu odkrycia frapujący i fascynujący, dodaje swoje bogactwo zielarskie 
do wiedzy europej skiej po dziś dzień, często zresztą z oporami i oszczędnie...
Kolejnym przełomem w naukach medycznych stała się rewolucja przemysłowa, z jej wynalazkami (jak np. mikro
skop), nowymi metodami badań, pracą laboratoryjną.
Jednak do końca XIX, a nawet w początkach XX w leki opierały się głównie na surowcach pochodzenia roślinnego. 
Dopiero gwałtowny rozwój przemysłu i technik badawczych spowodował prawdziwą rewolucję nauk przyrodni
czych. Możliwość badania składu biochemicznego ziół, z czasem zaś produkcji ich syntetycznych zamienników, 
doprowadziła do znacznego spadku roli fitomedycyny, a wręcz jej degradacji. Przy czym warto wspomnieć, że ów 
spadek znaczenia miał miejsce głównie w Europie i krajach na cywilizacji europejskiej wzorowanych. Na szczęście 
nawet tutaj nie wszędzie i nie całkowicie zanikła wiedza o potencjale Natury. Dziś przeżywa ona swój własny 
renesans, przeniesiona w czasie nie tylko jako „medycyna ludowa”, ale także troskliwie pielęgnowana przez zielarzy 
i botaników takich jak np. ks. Klimuszko, prof. Jan Muszyński lub dr Aleksander Ożarowski... Nie bez znaczenia 
są także przechowane w ludzkiej pamięci -  i, mimo deprecjonowania, działaniach, umiejętności zielarek i zielarzy, 
bazujących na tradycjach wielu pokoleń. A jest to wiedza ogromna, pomimo nieuniknionych strat, wynikających 
z braku starannych zapisów, jak to miało miejsce np. w przypadku medycyny Wschodu. Jednak to właśnie rodzima 
wiedza zielarska jest tym, co dla nas najcenniejsze!

^  \ 1 III 
* ¿mL, Potencjał Natury /

Oferta, jaką daje nam do dyspozycji Natura jest przebogata i różnorodna. Owo bogactwo można „posegregować” na 
różne sposoby.

Biocenozy

Niezależnie od tego gdzie przyszło nam żyć, żyjemy w otoczeniu roślin. Nie istnieje na Ziemi takie środowisko, 
w którym ich nie ma -  chyba, że stworzone ręką człowieka... Ale i w takim, całkowicie nienaturalnym otoczeniu, bez 
roślin nie byłoby życia -  to one zapewniają nam chociażby tylko niezbędny do życia tlen! Zaś w środowisku natu
ralnym rośliny są zawsze. Dla biologów i botaników to one stanowią podstawę do rozpoznania poszczególnych 
biocenoz.
Biocenoza to zespół organizmów żywych, funkcjonujących w charakterystycznych dla siebie warunkach -  
klimatycznych, glebowych, wodnych itp. Biocenozy powstają w sposób naturalny -  np. pustynia, jezioro, las, ale 
mogą też być wynikiem działań ludzkich -  parki, ogrody, pola uprawne. Każda biocenoza posiada typowe dla siebie 
warunki oraz organizmy żywe -  tak rośliny jak i zwierzęta. W różnych biocenozach odnajdujemy różne gatunki 
roślin. Inne rosną na łące, w polu, na ugorach, w rowach i na terenach podmokłych, inne znajdziemy w różnych
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typach lasów, jeszcze inne w parku lub przydomowym ogródku. Znajomość biocenoz, ich charakterystyki i typo
wych gatunków roślin jest w zasadzie wiedzą specjalistyczną. Jednak warto znać chociażby elementarne jej pod
stawy, gdyż w praktyce ułatwia to odnajdywanie różnych ziół. Z całą pewnością także daje pojęcie o ogromnym 
bogactwie Natury.
Poza roślinami typowymi dla konkretnych skupisk (biocenoz) sporo jest także „wszędobylskich”. Są to te rośliny, 
które znajdujemy w każdym niemal środowisku, pojawiające się zarówno w polach, na łąkach, w lasach, na tzw. 
stanowiskach ruderalnych, przychaciach, ogrodach itp. W naszym klimacie należy do nich duża grupa powszechnie 
znanych chwastów, będących jednocześnie cennymi ziołami: pokrzywa, mniszek lekarski, jasnoty, babki, łopian, 
bylice (w tym -  piołun), rdest ptasi, bluszczyk kurdybanek, glistnik, gwiazdnice, różne odmiany mięty, czarny bez, 
brzoza -  i tak można długo... Wszystkie te rośliny wzbogacają praktycznie każdą biocenozę, wśród nich także 
pojawia się największa zmienność w wyglądzie. Jest to wynik zróżnicowanych warunków, w których rosną.

Systematyka

Innym elementem wiedzy botanicznej, który warto sobie choćby w niewielkim stopniu przyswoić, jest tzw. podział 
taksonomiczny. Czyli podstawy systematyki. Świat roślinny, podobnie jak zwierzęcy, jest „poukładany” w gro
mady, klasy, rzędy, rodziny itd. Podział taki został stworzony przez człowieka, niemniej wynika z wzajemnych 
pokrewieństw. Nie zawsze identycznych z podobieństwem zewnętrznym, chociaż pewne podstawowe cechy 
pomagają zwykle w klasyfikacji. Pokrewieństwa oznaczają najczęściej podobny skład biochemiczny, a co za tym 
idzie, podobne działanie biologiczne. A to z kolei oznacza, że wiedza do której np. rodziny należy dana roślina, 
pomoże nam wnioskować o j ej zakresie działania. Oczywiście zawsze w przybliżeniu...

Surowce roślinne

Niezależnie od tego w jakim środowisku je znajdujemy i do jakiej rodziny należą, rośliny dostarczają nam bardzo 
różnorodnego surowca. Słowem „ziele” określa się tradycyjnie po prostu zbierane rośliny, ale trzeba pamiętać, że 
jest to uogólnienie. Surowcem zielarskim są bowiem różne, znacznie się od siebie różniące części roślin. W za
leżności od potencjału leczniczego mogą to być pączki, liście, kwiaty -  całe lub tylko płatki, owoce, nasiona, ko
rzenie, kłącza, bulwy, zaś w przypadku drzew i krzewów także kora, czasami zaś tzw. „kora wewnętrzna”. Ziele 
natomiast to w nomenklaturze zielarskiej ulistnione i zwykle ukwiecone pędy. Niektóre spośród roślin dostarczają 
wyłącznie jednego surowca, inne wielu. Bywa i tak, że zakres działania różnych elementów tej samej rośliny znacz
nie odbiega od siebie. Jak choćby kwiaty i owoce dzikiego bzu lub róży... Zróżnicowane są także pory zbioru 
i metody konserwacji różnych rodzajów surowca roślinnego. W każdym sposobie konserwowania ziół chodzi nade 
wszystko o zachowanie ich wartości -  leczniczej, kosmetycznej, profilaktycznej.

Związki biologicznie czynne

O wartości ziół we wszystkich aspektach ich stosowania stanowią wchodzące w ich skład związki biologicznie 
czynne. Jest ich mnóstwo i są bardzo różnorodne. Poczynając od tych oczywistych dla współczesnego człowieka jak 
cukry, aminokwasy, witaminy, minerały, skrobia, błonnik, poprzez barwniki, olejki eteryczne, oleje zawarte 
w nasionach lub innych częściach roślin aż po śluzy, garbniki, glikozydy, flawonidy, saponiny, fitosterole i wiele 
innych. Związki podstawowe występuj ą we wszystkich roślinach, pozostałe zaś są charakterystyczne dla różnych ich 
grup. Skład biochemiczny oraz stężenie związków aktywnych w poszczególnych gatunkach zawsze decyduje
o sposobie stosowania poszczególnych ziół chociaż, jako się rzekło we wstępie, przez wiele wieków zielarze nie 
znali owych substancji aktywnych. Nie przeszkadzało to w, wynikającym z empirii, skutecznym stosowaniu ziół. 
Jednak znajomość składu biochemicznego ułatwia prawidłowy dobór surowców i ich zestawianie. Stosunkowo 
niedawno poznawanie związków biologicznie czynnych w roślinach doczekało się rangi dziedziny nauki, wspo
mnianej już farmakognozji.
Dzięki niej, a także wcześniej prowadzonym badaniom możemy dziś określić wiele, chociaż nie wszystkie, akty
wnych związków roślinnych. Jak dotąd podczas coraz dokładniejszych analiz opisano ich ok. 50 tysięcy. Znamy też 
zastosowania i wpływ wielu z nich na organizm człowieka.

Jest regułą, że każda roślina zawiera wiele związków aktywnych. Nie ma roślin o zawartości pojedynczej 
substancji, chociaż są takie, w których jedna z nich dominuje w stopniu decydującym o użyciu rośliny. Przykładem 
mogą być glikozydy nasercowe zawarte w naparstnicy. Ich wysycenie i działanie jest tak mocne, iż naparstnicę 
stosuj e się wyłącznie w zaawansowanych schorzeniach serca. Dla człowieka zdrowego lub w przypadku przedawko
wania, jest ona rośliną trującą.
Zresztą przedawkowanie jest groźne w przypadku każdej, nawet pozornie całkiem niewinnej substancji! 
Wspomniany wcześniej Paracelsus określał tę prawdę bardzo trafnym stwierdzeniem, mawiając że „trucizną jest 
wszystko, zależy to tylko od dawki”. Toteż nie traktujmy poważnie powiedzonka, że ziołami nie można zaszko
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dzić! Zawsze powinniśmy stosować je z umiarem i zachowaniem podstawowej ostrożności, a także zaleceń co do 
ilości oraz proporcji roślin zielarskich.

Wybrane związki biologicznie czynne

Związki cukrowe - rośliny posiadające chlorofil mogą syntetyzować z najprostszych składników, tj. dwutlenku 
węgla i wody, związki zwane węglowodanami. Są to cukry proste, dwucukry oraz cukry złożone -  takie jak skrobia, 
celuloza, lignina, pektyny. Pektyny są to związki bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Występują w sokach 
owoców, jagód, marchwi, buraków. Duże ilości pektyn znajdują się w niedojrzałych owocach. W czasie ogrzewania 
w odpowiednio kwaśnym środowisku pektyny tworzą galarety. Znaczenie pektyn dla organizmu człowieka jest 
duże, ponieważ regulują skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, wydalanie niestrawionych resztek 
pokarmowych, działają neutralizująco na substancje toksyczne, rozpuszczają cholesterol.
Innym bardzo ważnym wielocukrem jest celuloza, zbudowana tak jak skrobia jedynie z drobin glukozy, będąca 
podstawowym materiałem, z którego rośliny budują własne błony komórkowe (stąd nazwa błonnik). Zarówno 
organizm ludzki, jak i zwierząt mięsożernych w zasadzie nie trawią celulozy. Zdolność tę mają zwierzęta trawożeme, 
termity i liczne owady, a także niektóre bakterie.

Tłuszcze roślinne - tłuszcze roślinne stanowią wieloskładnikowe mieszaniny glicerydów wyższych kwasów 
tłuszczowych nasyconych i nienasyconych. Występują jako składniki organizmów roślinnych i gromadzone są 
w postaci materiału zapasowego głównie w nasionach oraz miąższu owoców. Tłuszcze roślinne charakteryzują się, 
poza kilkoma wyjątkami, konsystencją ciekłą (w temperaturze pokojowej), ponieważ składają się z mieszaniny 
glicerydów, których przeważającą część stanowią glicerydy nienasyconych kwasów tłuszczowych. Tłuszcze te 
stanowią obfite i pokaźne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, niezbędnych dla organizmu ludzkiego. 
Wiele z nich ma też cenne właściwości lecznicze.

Śluz roślinny - lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych (połączenia wielocukrów z kwasami uronowymi 
i białkami) występujący w tkankach niektórych roślin. Ich charakterystyczna właściwość pęcznienia przy zetknięciu 
z wodą jest wykorzystywana w lecznictwie: niektóre z tych surowców roślinnych stosuje się w formie leków łagod
nie przeczyszczających. Pełnią również rolę środków osłaniających, zmiękczających, ochronnych i przeciwza
palnych. Działanie to jest wyłącznie miejscowe, ponieważ śluzy nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Jako 
środki ochronne mają znaczenie: przy stanach zapalnych przewodu pokarmowego, stanach zapalnych dróg odde
chowych, narządów rodnych u kobiet, w zastosowaniu zewnętrznym na skórę.

Garbniki - niskocząsteczkowe organiczne związki chemiczne o charakterze fenolowym występujące w roślinach 
drzewiastych. Garbniki naturalne są bardzo rozpowszechnione w świecie roślinnym. W przypadku drzew występują 
one najczęściej w największych ilościach w korze oraz w strefie twardzielowej. Można je znaleźć także w liściach, 
okrywach nasion i owoców oraz naroślach, szczególnie takich jak galasy. Wiadomo, że pełnią one rolę antyseptyków 
chroniących roślinę przed grzybami i owadami. Działanie bakteriobójcze (podobnie jak garbujące) polega na 
wiązaniu z substancjami białkowymi, z wytworzeniem związków nierozpuszczalnych. Bakterie jako organizmy 
białkowe, przerywają swój rozwój, dzięki czemu garbniki mają także znaczenie lecznicze. Garbniki rozpuszczają się 
w wodzie oraz w polarnych rozpuszczalnikach organicznych, np. w etanolu (także zmieszanym z eterem etylowym), 
acetonie i octanie etylu. Garbniki są czynnymi składnikami wielu surowców zielarskich. Stosuje się je przeciwza
palnie, przeciwbiegunkowo, bakteriobójczo, przeciwkrwotocznie. Stosowane na skórę garbniki działają ściągająco 
na powierzchniowe naczynia krwionośne obkurczając je i łagodząc obrzęki. Równocześnie działają lekko znieczula
jąco i przeciwświądowo. Garbniki powodują aglutynację czerwonych krwinek stymulując powstawanie skrzepów.

Saponiny - są to związki powierzchniowo czynne, mające zdolność tworzenia piany (łac. sapo -  mydło), a z wodą 
dają układ koloidalny. Podane doustnie łatwo i szybko są wchłaniane z jelit do krwi. W nadmiernych dawkach 
działają hemolitycznie (hemoliza krwinek), nefrotoksycznie, hepatotoksycznie i kardio -  toksycznie (uszkadzają 
nerki, wątrobę i serce).
W dawkach leczniczych wzmagają diurezę (efekt moczopędny), wzmagają wydzielanie śluzu, równocześnie 
upłynniając go, zwiększają procesy wchłaniania składników pokarmowych z jelit do krwi. Posiadają silne właś
ciwości przeciwbakteryjne, pierwotniakobójcze, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Pobudzają wydzielanie soku 
żołądkowego, żółci i soku jelitowego. Saponiny nasilają również trawienie tłuszczów. Niektóre mogą działać 
przeczyszczająco, większość jednak reguluje wypróżnienia. Zastosowane na skórę wywierają wpływ przeciwza
palny, oczyszczający, wybielający i odkażający. Zastosowane na włosy działają oczyszczaj ąco, nabły szczaj ąco, 
przeciwzapalnie, nadają puszystość i lekkość włosom. Mają zdolność wiązania wielu toksyn i metabolitów, dlatego 
nasilają procesy odtruwania organizmu (składniki „czyszczące krew”).

Kumaryny - grupa organicznych związków chemicznych będących pochodnymi kumaryny. Niektóre kumaryny są
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związkami biologicznie czynnymi. Charakteryzują się dużą różnorodnością działań farmakologicznych. Związane 
jest to bezpośrednio z różnicami w budowie cząsteczek poszczególnych związków. Z najważniejszych właściwości 
tych substancji czynnych wymienić należy działania: przeciwzakrzepowe, spazmolityczne, uspokajające, fotosen- 
sybilizujące (uczulające) i światłochłonnne.

Karotenoidy - grupa organicznych związków chemicznych, rozbudowanych przestrzennie węglowodorów nie
nasyconych, zawierających 40 atomów węgla. W praktyce jest to pomarańczowożółty, organiczny barwnik roślinny, 
występujący między innymi w wielu warzywach i owocach. Jest silnym antyoksydantem (chroni tkanki przed 
mutacjami, także rakiem). Przyczynia się między innymi do ochrony przed drobnoustrojami, a także korzystnie 
wpływa na funkcjonowanie wzroku oraz układu odpornościowego. W preparatach często podawany jest razem 
z witaminami E, D, B i wapniem. Sam w sobie jest prowitaminą witaminy A. Najcenniejszymi źródłami karotenu są 
dynie, marchew, pomidory, melony, brokuły, sałata, szpinak, nagietki -  słowem wszystkie rośliny o zabarwieniu 
pomarańczowym lub ciemnozielonym.

Antocjany - grupa organicznych związków chemicznych z klasy flawonoidów. Są naturalnymi barwnikami pocho
dzenia roślinnego. W zależności od pH soku komórkowego mogą przyjmować barwę od czerwonej po fioletową lub 
niebieską. Uważa się, że pełnią w organizmie roślin funkcje ochronne. Naturalnie związki te występują w soku 
komórkowym roślin (głównie w kwiatach i owocach) w postaci granulek o różnej wielkości. Dużą zawartością 
antocyjanów odznaczają się między innymi maliny, czarne porzeczki, czarny bez, jeżyny, aronia, czerwona kapusta, 
winogrona oraz bakłażany (i wiele innych). Są naturalnym barwnikiem spożywczym. Do celów spożywczych 
otrzymuje sięje poprzez ekstrakcję liści czerwonej kapusty lub skórek winogron.

Fenole - Większość związków fenolowych wykazuje właściwości bakteriobójcze i dezynfekujące. Fenole wystę
pują często w olejkach eterycznych i odpowiedzialne są w dużym stopniu za ich aseptyczne działanie. Działanie 
przeciwbakteryjne wykazują również niektóre fenole uwalniane w organiźmie z ich glikozydów. Kwas salicylowy - 
zaliczany do fenolokwasów i jego pochodne wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Z kolei niektóre 
depsydy kwasów fenolowych wykazują działanie żółciopędne i żółciotwórcze.*

Olejki eteryczne - Olejki eteryczne są znanymi od wieków substancjami roślinnymi, których używa się do celów 
kosmetycznych, leczniczych i spożywczych. Ze względu na łatwość ich otrzymywania z roślin (poprzez destylację 
z parą wodną) należą do jednych z najdłużej wykorzystywanych przez ludzi substancji leczniczych pochodzenia 
roślinnego. Z tego też względu są one najlepiej chyba poznanymi pod względem działania substancjami roślinnymi. 
Duża różnorodność w budowie chemicznej olejków eterycznych pociąga za sobą dużą rozpiętość w zakresie działań 
farmakologicznych. Olejki posiadają jednak wspólne dla wszystkich działanie -  po zastosowaniu w postaci nie- 
rozcieńczonej drażnią skórę i błony śluzowe. Większość z nich posiada również charakterystyczny zapach i smak, co 
sprawia, że są one często stosowane jako corigens -  czyli substancje poprawiające zapach lub smak preparatów 
farmaceutycznych. Działają bardzo różnorodnie, w zależności od budowy biochemicznej -  wyksztuśnie, dezynfe
kuj ąco, drażniąco na skórę, przeciwzapalnie, moczopędnie, żółciopędnie i żółciotwórczo, spazmolitycznie, uspo
kajająco i na inne sposoby. Poza zastosowaniami w ziołolecznictwie i kosmetyce są także ważnym surowcem 
w aromatoterapii. *

Flawonoidy (związki flawonowe) - grupa organicznych związków chemicznych występujących w roślinach, 
spełniających funkcję barwników, przeciwutleniaczy i naturalnych insektycydów oraz fungicydów, chroniących 
przed atakiem ze strony owadów i grzybów. Większość z nich jest barwnikami zgromadzonymi w powierzchnio
wych warstwach tkanek roślinnych, nadając intensywny kolor i ograniczając szkodliwy wpływ promieniowania 
ultrafioletowego. Dotąd rozpoznano ponad 8000 różnych flawonoidów. Działanie lecznicze niektórych ziół jest 
uwarunkowane obecnością w nich odpowiednich flawonoidów. Flawonoidy wykazują między innymi działanie: 
antyoksydacyjne, przeciwzapalne, uszczelniające na naczynia krwionośne, rozkurczowe w obrębie mięśni gładkich, 
moczopędne. Dzięki powszechnemu występowaniu w roślinach, stanowią codzienny element diety przeciętnego 
człowieka (ok. 1 g/dzień). Występują m.in. w owocach (szczególnie owocach cytrusowych), warzywach (np. 
pomidory, papryka i brokuły), roślinach strączkowych (np. soi), herbacie, yerba mate i czerwonym winie. Zawartość 
poszczególnych flawonoidów w warzywach czy owocach jest bardzo różna. Ich nośnikami są także np.: pietruszka, 
jasnota biała, fiołek trójbarwny, skrzyp polny, nawłoć pospolita, brzoza, ruta zwyczajna -  i wiele innych. Najbardziej 
popularnym i najlepiej poznanym flawonoidem jestkwercetyna i jej glikozydy.

Glikozydy - liczna grupa związków o różnorodnej budowie chem. zawierających w swym układzie monosacharydy 
połączone wiązaniem glikozydowym (np. glukozę - glukozydy, galaktozę - galaktozydy); występują powszechnie 
w świecie roślinnym i zwierzęcym. Z punktu widzenia systematyki chemicznej do glikozydów zalicza się oligosa- 
charydy i polisacharydy, nukleozydy, glikolipidy oraz glikozydy roślinne o rozmaitych aglikonach, stanowiących 
podstawę ich klasyfikacji. Glikozydy roślin nadają im charakterystyczny zapach i smak (np. amygdalina), barwę 
(pigmenty roślin - żółte glikozydy flawonowe oraz czerwone, niebieskie i fioletowe glikozydy antocyjanowe); wiele
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z nich wykazuje działanie fizjologiczne na zwierzęta i ludzi (sterydowe glikozydy nasercowe, saponiny) i drobno
ustroje (bakteriostatycznie działająca synigryna z chrzanu, niektóre antybiotyki, np. streptomycyna). Glikozydy 
roślin są wytwarzane głównie w liściach, a gromadzone w korze, kłączach, owocach i nasionach. Ich rola w świecie 
roślin jest mało poznana. W tej grupie znajdują się także związki silnie działające dla człowieka, jak np. glikozydy 
nasercowe, występuj ące w naparstnicy wełnistej, naparstnicy żółtej, miłku wiosennym lub konwalii maj owej.

Alkaloidy - według rekomendacji IUPAC z 1995 roku j est to grupa naturalnie występuj ących zasadowych związków 
chemicznych (na ogół heterocyklicznych), głównie pochodzenia roślinnego, zawierających azot. Wykazują zwykle 
silne, nieraz trujące działanie fizjologiczne na organizm człowieka. Z fizjologicznego punktu widzenia alkaloidy są 
„odpadami produkcyjnymi” nie biorącymi czynnego udziału w metabolizmie komórki. Większość alkaloidów 
powstaje w pobliżu miejsc o największej intensywności przemiany materii, czyli wszystkich merystemów. Nie 
znaczy to jednak, że tam jest ich najwięcej, bo np. u bielunia (Datura) najwięcej jest ich w ogonkach liściowych, a u 
chinowca (Cinchona) -  w korze. Ma to znaczenie z punktu widzenia zielarstwa, gdzie ważne jest, żeby wiedzieć, 
jakie części roślin i kiedy zbierać. Należy zaznaczyć, że niektóre alkaloidy w czasie transportu wewnątrz roślin 
ulegają przemianom biochemicznym. Alkaloidami są takie związki jak atropina, hioscyjamina, skopolamina, 
kokaina, morfina, kofeina, kodeina, papaweryna... Wszystkie te substancje, pozostając cennymi lekami, wykazują 
działanie halucynogenne, narkotyczne i silnie trujące!

Nie są to bynajmniej wszystkie substancje, które stanowią o wartości roślin -  leczniczej, kosmetycznej, odżywczej 
itp. Ale już ten krótki przegląd daje pojęcie o kolejnym bogactwie „oferty Natury”.

* Fragmenty tekstu oznaczone gwiazdką zaczerpnięto ze strony Łukasza Ejsmonta pt.: „Farmakognozja online” -  
link: http://www.farmakognozja.farmacja.pl/

Hodowla i uprawa

Bardzo wiele spośród roślin zielarskich to rośliny od wieków hodowane... Podobnie jak w przypadku hodowli 
zwierząt, w roślinach człowiek dążył do utrwalenia i wzmocnienia cech dla siebie pożądanych. Każda z takich roślin 
wywodzi się z dziko rosnących przodków, jednak ich „udomowienie” miało miejsce na tyle dawno, iż pojawiły się 
w nich daleko idące zmiany... Zmiany te dotyczą zarówno wyglądu jak i składu biochemicznego roślin. Dzięki temu 
pula roślin leczniczych uległa powiększeniu. Wprawdzie bardzo często dobór hodowlany osłabiał aktywność 
leczniczą roślin, jednak w innych przypadkach wzmacniał ją lub zmieniał. Na ogół też nie przyczyniał się do cał
kowitego zaniku przydatności biologicznej. Toteż niemal wszystkie uprawne warzywa, owoce i rośliny ozdobne 
także możemy zaliczyć do roślin zielarskich. Wiele jest też takich roślin, które są uprawiane praktycznie bez żadnych 
zmian -  identyczne jak te rosnące w stanie dzikim. Spośród flory europejskiej należy tu duża grupa roślin przypra
wowych, głównie pochodzących z basenu Morza Śródziemnego. Dzięki uprawie np. w oranżeriach, ale i w donicz
kach, można włączyć do codziennego stosowania również rośliny egzotyczne, które nie przetrwałyby warunków 
naszego klimatu.
Jak widać uprawa ziół to nie tylko specjalistyczne ogrody i „herbaria”. Co nie zmienia faktu, że takie właśnie ogrody 
pozwalają nie tylko na zgromadzenie na stosunkowo niewielkiej powierzchni wielu cennych gatunków, ale są także 
swoistymi „podręcznikami”. Rośliny w nich uprawiane są starannie opisane, dzięki czemu można nauczyć się je 
rozpoznawać. Dzięki takim ogrodom właśnie, we wczesnym Średniowieczu powstającym na ogół przy klasztorach, 
rośliny zielarskie były pod stałą „opieką” -  nawet te, które tak czy inaczej rosły dziko.

Czy dziś warto uprawiać zioła? Z pewnością tak. Z wielu zresztą przyczyn...
Takie uprawy mogą mieć różny charakter. Może to być przydomowy ogródek, w którym gromadzimy rośliny 
naszego lub bliskich klimatów (np. śródziemnomorskiego) na własny użytek. Warto też aklimatyzować w ogrodach 
te rośliny, które jako objęte ochroną nie mogą być pozyskiwane ze stanu dzikiego. Trzeba tylko pamiętać, że różne 
rośliny mają różne wymagania glebowe, słoneczne, wodne -  i stworzyć im warunki jak najbardziej zbliżone do 
naturalnych! I tak na przykład rośliny górskie, jak arnika lub arcydzięgiel, najlepiej będą czuły się na skalniaku, 
specjalnych murkach lub w ziemi kamienistej; skalniaki nadają się też do uprawy wszystkich rozchodników. Bylica 
piołun i dziewanny, jako rośliny rudealne, nie przepadają za ziemią żyzną -  lepiej rosną na wapiennym rumoszu lub 
piasku. Rośliny lubiące wilgoć, jak mięta, warto sadzić w pobliżu zbiorników wodnych; oczko wodne przyda się 
także dla takich ziół jak tatarak lub babka płesznik. Cieniolubnym roślinom leśnym, takim jak konwalia majowa lub 
czosnek niedźwiedzi, trzeba znaleźć miejsce zacienione i lekko wilgotne. Ziemię żyzną i miejsca nasłonecznione 
możemy przeznaczyć na jeżówkę (echinacea), piwonie, irysy (kosaćce), hyzop, róże, malwy i ślazy, lebiodkę 
(oregano), a także rośliny śródziemnomorskie -  szałwię, bazylię, melisę, lawendę itp. Tym ostatnim trzeba na ogół 
zapewnić okrycie na zimę. Zawsze też warto, szczególnie w dobie masowych „produkcji” roślinnych, posiadać 
w ogrodzie podstawowe warzywa. A także owoce.
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Uprawiaj ąc własny ogród możemy zatroszczyć się także o pozyskiwanie nasion do siewu -  dla siebie lub innych. Jest 
to bardzo przydatne w przypadku roślin jednorocznych lub dwuletnich, jak nagietki, malwy, nasturcje, ogórecznik, 
szarłat (amarantus) -  i wiele innych.
Dla tych, którzy nie dysponują ogrodem, pozostają doniczki -  i pozyskiwanie ziół dziko rosnących. W warunkach 
domowych można z powodzeniem hodować wiele roślin, także tych, których uprawa pod gołym niebem jest nie
możliwa w klimacie umiarkowanym. Doskonałym przykładem mogą tu być geranium, aloes, męczennica...

Osobnym zagadnieniem jest uprawa roślin zielarskich na skalę handlową lub, w szerszym rozumieniu -  przemys
łową. Warunkiem koniecznym takich upraw są (a przynajmniej powinny być) tereny w miarę czyste, wolne od 
wpływu wielkiego przemysłu. Obszar gminy Sosnówka, podobnie jak sąsiednich, całkowicie ten warunek spełnia. 
Dowodzi tego zresztą uprawa rumianku, od lat będąca tradycją w tym regionie. Podobnej jak rumianek uprawy 
można próbować z wieloma roślinami -  zarówno nieco egzotycznymi, jak np. lawenda, pochodząca z terenów 
śródziemnomorskich, jak i rodzimymi. Zioła jako surowiec leczniczy (i nie tylko) wracają do łask, coraz więcej jest 
możliwości sprzedaży surowca zielarskiego. Wiele roślin jest poszukiwanych przez producentów np. suszu roślin
nego, sklepy zielarskie i tym podobne.
Szczególnie przydatne są uprawy roślin będących pod ochroną, zaś cennych z punktu widzenia szeroko rozumianego 
zielarstwa. Jako przykład można podać arcydzięgiel litwor, pozyskiwany do celów leczniczych i kulinarnych 
wyłącznie z upraw. W stanie dzikim roślinę tę można znaleźć w Europie na zaledwie kilku górskich stanowiskach -  
najwięcej nad Stawem Litworowym w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach. Jest pod ścisłą ochroną gatunkową.
Ale litwor nie jest jedynym gatunkiem w stanie dzikim unikalnym, zaś dla celów zielarskich bardzo cennym. Można 
zaliczyć do nich np centurię (tysiącznik), konwalię majową, świetlika lekarskiego, bukwicę, arnikę górską, hyzop 
lekarski, miłka wiosennego, dymnicę lekarską i wiele, wiele innych.
Uprawa takich roślin, nawet na niezbyt dużych areałach, pozwala wykorzystywać ich cenny potencjał bez niszczenia 
naturalnych stanowisk, na których j eszcze rosną.
Uprawa masowa jest pożądana także w przypadku gatunków bardzo powszechnych w użyciu, których ilość pozys
kiwana ze stanowisk naturalnych bywa niewystarczająca na potrzeby farmacji i sklepów zielarskich, a często także 
przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Można tu zaliczyć np. miętę, oregano (lebiodka pospolita), kminek, anyż, 
wązówkę błotną, kwiaty i owoce czarnego bzu, owoc jarzębiny itp.
Wiele roślin o wysokim potencjale zielarskim to rośliny ogrodowe -  dla przykładu: nagietek, szałwia lekarska, 
naparstnica wełnista lub żółta, róża fałdowana, malwa czarna, ogórecznik. Te gatunki także pozyskiwane są wy
łącznie z upraw.
Jak widać uprawianie ziół ma wiele pozytywnych aspektów -  od działań na rzecz ochrony naszego i tak mocno 
obciążonego środowiska, aż po względy ekonomiczne. Warto zatem, mieszkając w terenach czystych i o żyznej 
glebie, zwrócić uwagę także na potrzeby przemysłu zielarskiego. Daje on także możliwości eksportu -  bardzo 
chłonnym rynkiem zbytu dla ziół są np. Niemcy, Irlandia itd.

\ f  IV 
Szkic o kosmetyce

W różnych kulturach zarówno ilość jak i jakość kosmetyków była bardzo zmienna i różnorodna. Jedno jest pewne -  
do końca XIX w. wszelkie wyroby kosmetyczne oparte były wyłącznie na surowcach naturalnych! Zarówno 
mineralnych, zwierzęcych (jak np. tłuszcze, wosk, miód itp.), ale także w ogromnej mierze roślinnych. Z roślin 
pozyskiwano -  podobnie jak dziś -  większość olejków, nie tylko zapachowych, żywice, rośliny dostarczały soku, 
naparów, maceratów; z nich robiono wyciągi, maści, kremy, toniki, maseczki, kąpiele... Z roślin także pozyskiwano 
większość zapachów, a także sporą część barwników.
Udział roślin w kosmetyce jest zresztą ogromny także współcześnie. Tyle tylko, że na ogół są to już pozyskiwane 
z roślin substancje w stanie laboratoryjnie czystym; często też, niestety, zastępowane ich syntetycznymi 
zamiennikami. W wielu przypadkach pierwotne pochodzenie owych składników zatarło się całkowicie.
Problem z tego typu kosmetyką -  opartą na syntetykach -  j est taki, że wielokrotnie zamiast wspierać organizm, wręcz 
mu szkodzi. Jest to mało znany, a wcale nie oboj ętny „wkład” w ogólne zanieczyszczenie naszych organizmów. 
Dlatego też warto w dobie agresywnej rzeczywistości, sięgnąć po nieco bardziej naturalne „pomysły kosmetyczne”, 
a także poznać podstawowe elementy kosmetyki naturalnej, stanowiące część codziennej profilaktyki zdrowia. 
Największą różnicą pomiędzy działaniami kosmetycznymi, do jakich przywykliśmy współcześnie, a kosmetyką 
naturalną, j est wyraźny podział tej ostatniej na dwie naj ważniej sze „składowe”.

Jedna z nich, ściśle związana ze zdrowiem i profilaktyką, to metody oczyszczania organizmu -  tak wewnętrzne jak 
i zewnętrzne. Pozornie dalekie od działań, które obecnie rozumiemy jako kosmetyczne, stanowią klucz do
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powodzenia w stosowaniu Natury w wyżej wymienionym celu.
Drugim elementem, bardziej zapewne oczywistym dla nas, jest dbałość o jakość figury, cery, włosów, paznokci, 
a także upiększanie. Słowem wszystkie działania, jakie za kosmetykę zwykliśmy uważać. Wliczyć tu można także 
kosmetykę kolorową -  bardzo kosztowną w naturalnym wydaniu, tym niemniej możliwą -  oraz działanie zapachów. 
Jak widać kosmetyka naturalna to temat bardzo bogaty i urozmaicony. A także złożony, biorąc pod uwagę zabiegi 
oczyszczające, które zawsze powinny poprzedzać bezpośrednie stosowanie kosmetyków.
Świadomość tego, plus wykorzystanie na co dzień -  przynajmniej w minimalnym stopniu -  potencjału roślin, tak 
dziko rosnących jak i uprawianych w naszych sadach, ogrodach lub na polach, stanowi dobrą podstawę do ochrony 
organizmu własnego i najbliższych. Nie lekceważmy istniejących i niemożliwych często do uniknięcia zagrożeń -  
pamiętając, że najlepszą pomocą w działaniach zapobiegawczych jest dla nas sama Natura!

V 
Szkic o ziołolecznictwie

W gruncie rzeczy największą potęgą Natury jest profilaktyka zdrowia, traktowana współcześnie w naszej kulturze 
lekceważąco -  z dużą szkodą dla ogólnego zdrowia człowieka. Zaś utrzymanie stałej harmonii całego organizmu 
zależy w ogromnym stopniu od nas samych. Choroby, w tym cywilizacyjne, nie będą miały dostępu do człowieka 
stale i na co dzień o tę harmonię dbającego. A w każdym razie dostęp ten będzie znacznie utrudniony! Mówiąc 
najprościej, dzięki działaniom profilaktycznym, obejmującym całe ciało i wszystkie jego funkcje, możemy zacho
wać zdrowie przez długie lata...

Działania profilaktyczne powinny stanowić część naszej codzienności. Kulinarne, kosmetyczne i każde inne 
wykorzystanie potencjału ziół jest niczym innym niż profilaktyką -  byle tylko uzupełniało nasze życie stale i regu
larnie. Wejście w taki rytm nie jest trudne, zaś możliwości -  ogrom! Najlepszą metodą przyzwyczajenia siebie 
i rodziny do profilaktycznego korzystania z Natury jest zachowanie cyklu rocznego wszelkich działań wzmacnia
jących i regulujących organizm. Poczynając od wczesnej wiosny, poprzez zbiór i stosowanie roślin w miarę ich 
pojawiania się, a także konserwowanie ich na czas zimowy, aż do wykorzystania zimą przygotowanych zawczasu 
przetworów. Takie działania są możliwe w każdym domu, a już szczególnie tam, gdzie otaczający nas teren jest 
czysty. Dostęp do roślin dziko rosnących w takich miejscach mamy ułatwiony, zaś ich zbiór nie zajmuje zbyt wiele 
czasu. Często zresztą wystarczy po prostu wykorzystać i tak usuwane np. z ogrodów chwasty! Wśród nich znaj
dziemy bardzo wiele wartościowych dodatków do codziennego pożywienia, surowców na przetwory, a także 
kosmetyki. Identyczną rolę spełnią również mądrze wykorzystane rośliny uprawne, w tym zboża, owoce, warzywa, 
rośliny ozdobne. Takie właśnie, proste codzienne działania, są najlepszym porządkowaniem dla całego organizmu. 
Ziołolecznictwo przez wieki swego rozwoju, a także dzięki ogromnemu bogactwu surowców naturalnych jest 
w stanie z powodzeniem uzupełniać, często zaś zastąpić, działania medyczne, znane nam jako leczenie. Których 
korzenie, notabene, właśnie z ziołolecznictwa się wywodzą... i w wielu przypadkach nadal opierają się na surowcach 
roślinnych lub z roślin „skopiowanych”.

O fitomedycynie warto pamiętać także w przypadkach leczenia infekcji -  wiele z nich nie wymaga interwencji 
antybiotycznej, traktowanej niestety od wielu lat jako panaceum. Sporo też znajdziemy tu możliwości niesienia 
pierwszej pomocy, często pozwalającej uniknąć komplikacji po urazach. Zdarza się zresztą nierzadko, iż zabiegi 
naturalne w pełni wystarczają do wyleczenia urazu.

Obszarem, w którym medycyna naturalna znajduje szczególnie dużo zastosowań są choroby przewlekłe związane 
z trawieniem, przemianą materii, problemami krążenia, otyłością i tym podobne. Wiele z tych schorzeń zresztą 
byłoby całkowicie do uniknięcia -  w tym niemal wszystkie choroby zwane „cywilizacyjnymi” -  gdybyśmy zielar
stwu pozostawili przynależne mu miejsce. Niestety, kultura zachodnia (inaczej europejska) tak dalece zawierzyła 
wyłącznie nauce i wiedzy laboratoryjnej, że wszystko, co w naszej tradycji dotyczyło np szerokiej profilaktyki, 
zeszło na daleki plan codzienności. Niewielu stosunkowo lat było trzeba, by mądrość pokoleń, okrzyknięta zabo
bonem, poszła w zapomnienie... Najwyższy czas ją sobie przypomnieć, chociażby po to, by przekazywać młodszym 
pokoleniom!
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VI 
Szkic o wykorzystaniu ozdobnym ziół

Estetyczne doznania związane z roślinami są tak oczywiste, że w zasadzie nie ma potrzeby się o tym rozpisywać! 
Wystarczy po prostu wyjść w teren albo chociażby wyjrzeć przez okno. Piękno zielonego, barwnego jesienią lub 
zimowego krajobrazu zawsze uzupełnia, a w zasadzie -  tworzy, bogactwo roślin. Człowiek od wieków był -  i jest 
nadal -  wrażliwy na piękno przyrody, utrwalając je różnymi sposobami, ale także realizując własne, oparte na 
naturalnych surowcach, kompozycje. Takimi „kompozycjami” są wszelkie parki, ogrody ozdobne, rosaria lub po 
prostu przydomowe ogródki kwiatowe.
Nieco innym sposobem wykorzystywania piękna Natury jest stosowanie roślin do układania bukietów i innych 
kompozycji ozdobnych. Nie jest to bynajmniej sztuka nowa -  prastare tradycje ma np. japońska szkoła układania 
ikebany. Bukiety, kompozycje roślinne, wieńce lub girlandy towarzyszyły najróżniejszym okazjom, stanowiąc 
barwne dekoracje posiadłości, ozdobę pomieszczeń, uświetnienie różnorodnych uroczystości i świąt -  już od bardzo, 
bardzo dawna.
Dziś mawia się o bukietach w stylu wiejskim, dworskim, w tym renesansowym, barokowym, romantycznym itp. 
Naj częściej koj arzą nam się z roślinami ozdobnymi -  głównie kwiatami. Jednak obok bogatych i często kosztownych 
dekoracji „salonowych” istniały „od zawsze” także ozdoby pozornie skromniejsze, wcale tym wykwintnym nie 
ustępujące urodą. Roślinami „maiło się” wiejskie chaty, wito z nich wianki wieszane nawet w bardzo skromnych 
domach, ozdabiano np. kościoły, przydrożne krzyże, kapliczki, groby bliskich.
Częściowo z tej tradycji wywodzą się tzw. suche bukiety -  kompozycje z roślin zasuszonych. Do ich wykonania 
można wykorzystać ogromne bogactwo dziko rosnących traw, ziół, liści, gałązek, a nawet owoców lub nasion. 
Wyśmienicie nadają się do takich układów kłosy zbóż, kwitnące trawy, a także rośliny o łatwo schnących kwiato lub 
owocostanach. Żeby wymienić wszystkie -  nie starczyłoby miejsca. Kwiatostany krwawnika, wrotyczu, kocanki 
piaskowej, wrzosu, macierzanki, lawendy, owocniki czarnuszki, roślin kapustnych, kminku, anyżu i wielu innych 
z rodziny selerowatych, pałki wodnej, pokryte owocami gałązki dzikiej róży, głogu, jemioły, wszelkie gałęzie roślin 
iglastych -  to tylko kilka przykładów. W tej akurat dziedzinie można pozwolić sobie na wszelkie fantazje i eks
perymenty, operując roślinami wedle własnej wyobraźni i gustu!
Warto natomiast pamiętać, że suche (i świeże!) kompozycje roślinne to nie tylko orgia barw i kształtów, ale także 
zapachu. Przy pomocy wielu zestawień roślinnych możemy stworzyć niepowtarzalną atmosferę naszych mieszkań, 
wykorzystując wonne rośliny o różnorodnych właściwościach. I tak np. zapach lawendy działa uspokajająco, 
macierzanka i mięta wniosą do domu pogodny nastrój, rozmaryn albo krwawnik działają lekko pobudzająco... Ale 
aromaty i ich moc to temat na osobną publikacj ę!
Pamiętać należy natomiast, że wedle nauk Wschodu -  w tym przypadku bardzo cennych -  suchych bukietów nie 
powinno się ustawiać w sypialniach. Ich działanie energetyczne może zakłócać sen, zaś kurz zbierający się zawsze, 
niestety, na suchych roślinach, drażni drogi oddechowe i wysusza powietrze.

VII i 
\ \ Szkic o kulinariach .

Naj starsze z pewnością i najbliższe codzienności jest wykorzystywanie ziół w kuchni. Zważywszy, że ziołami można 
nazwać większość roślin, w tym warzywa i owoce, nie sposób omówić ich bogactwa kulinarnego w krótkim szkicu! 
Wszak cała kuchnia jarska to kulinarne użytkowanie roślin -  w dużej mierze zielarskich. A przecież stosowanie 
roślin nie ogranicza się jedynie do diety bezmięsnej, przeciwnie, wszelkie potrawy i przetwory mięsne (oraz tłusz
czowe) zyskują na smaku, zapachu oraz strawności dzięki stosowaniu przypraw, które wszak także są roślinami! Są 
też i takie rośliny, które ułatwiają konserwację mięsa lub umożliwiają ją w przypadku braku lodówki, chłodni itp. No 
i oczywiście sporo jest potraw tak zwanych półmięsnych, wśród których większość to także te z zastosowaniem 
surowców roślinnych.
Najpowszechniej jednak z potrawami mięsnymi kojarzą się rośliny jako przyprawy. Dodaje się je także do wyrobów 
wędliniarskich, dla poprawy i urozmaicenia smaku i zapachu, ale również by wzmocnić przyswajalność białek 
i tłuszczy zwierzęcych. Przy czym o tym ostatnim aspekcie rzadko pamiętamy, skupiając się zwykle na smaku 
i zapachu. Zaś z punktu widzenia zdrowia -  a zatem szeroko pojętej profilaktyki -  jest on nie mniej ważny!
Od dość dawna przywykliśmy jako przypraw kuchennych używać głównie roślin egzotycznych, w najlepszym razie
-  śródziemnomorskich. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że „przyprawy korzenne”, a także te nieco nam 
bliższe -  z południowej Europy -  znane są od wielu wieków. Zaś ich potencjał -  smakowy, zapachowy i leczniczy -  
jest niesłychanie bogaty. Takie rośliny jak lebiodka (czyli oregano), tymianek, majeranek, liść laurowy, anyż, cząber, 
kolendra, bazylia, szałwia, pochodzące z regionu Morza Śródziemnego, albo bardziej egzotyczne: pieprz, ziele
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angielskie, goździki, gałka muszkatołowa, szafran, kurkuma, imbir, cynamon i wiele innych, poza swą niewątpliwą 
przydatnością przyprawową, to bardzo wartościowe zioła. Są wśród nich rośliny o właściwościach wspomagających 
trawienie, regulujące pracę wątroby i trzustki, antybiotyczne, przeciwgrzybicze, rozkurczowe, wspomagające pracę 
serca... W zasadzie można potraktować wymieniony zestaw jako spis leków naturalnych. Bardzo podobnie ma się 
rzecz z roślinami warzywnymi, także używanymi jako przyprawy -  lubczyk, cebula, czosnek, seler, pietruszka, 
gorczyca, chrzan... To także, poza walorami smakowymi, cenne leki.
Większość (jeżeli nie wszystkie) z wymienionych tu roślin doskonale nadaje się jako przyprawy do mięs i wędlin. 
Niektóre z nich stosujemy częściej, inne rzadziej, co wynika w dużym stopniu z indywidualnych preferencji lub 
przyzwyczajeń. Ale nie ma chyba takiej kucharki czy też kucharza, którzy nie docenialiby przyprawowej roli ziół. 
Niezmiernie rzadko natomiast sięgamy współcześnie po przyprawowe zioła rodzime. A jest ich niemało i mają 
bardzo ciekawe zarówno smaki i zapachy, jak działanie. Spośród roślin dziko rosnących warto wymienić pokrzywę, 
krwawnik, bluszczyk kurdybanek, podbiał, dziurawiec, bylicę piołun, bylicę Boże drzewko, rzeżuchę łąkową, 
szczaw, szczawik zajęczy, miętę... Wszystkie one, znane nam na ogół jako chwasty, czasami -  zioła lecznicze, są 
wartościowymi przyprawami kulinarnymi. Nasi przodkowie, Słowianie, we wczesnych wiekach średnich znali je 
doskonale. Mając utrudniony (i kosztowny) dostęp do roślin egzotycznych, wykorzystywali to, czego mieli pod 
dostatkiem -  rośliny rodzime. Część tej wiedzy przetrwała w postaci tradycji, głównie ludowych.
Takie dodatki ziołowe do potraw mięsnych, szczególnie tłustych mają i tę zaletę, że, jako się rzekło, poprawiają ich 
strawność. Warto o tym pamiętać we współczesnej kuchni, stale „obciążanej” żywnością przetworzoną. Naturalne 
dodatki i urozmaicenia w znacznym stopniu wpływają na lepsze trawienie i przyswajalność produktów -  także tych 
kupowanych.

VIII 
Podstawowe zasady zbioru i konserwacji 

roślin zielarskich
Musisz ulepić w piątek, 
we wrześniu, na nowiu, 
małą lalkę...
(’’Radapani Girard, czarownicy”)

Początek tego rozdziału nie jest przypadkowy. Cytat z wiersza M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej łatwo nawiązuje 
do istniejących dość powszechnie, prawdziwych i nieprawdziwych, przekonań i mitów. O konieczności zbioru roślin
-  nie tylko w celach leczniczych -  w ściśle wyznaczonych porach. I na j edynie słuszne sposoby. A także -  przez osoby 
wybrane.
Jak we wszystkich mitach i legendach, tak i w tych prawda miesza się z baśnią, racjonalna potrzeba -  z zabobonem. 
Nie sposób dostrzec celu i sensu zbierania roślin przez „nietkniętą dziewicę”, nie ma zresztą żadnych przesłanek, aby 
takowa miała jakikolwiek wpływ na ich działanie... Natomiast z pewnością ma znaczenie, i to duże, na przykład faza 
księżyca, towarzysząca rozwojowi, a co za tym idzie, porom zbioru poszczególnych roślin. Przy czym o taką harmo
nię dba już najczęściej sama Natura. Pory kwitnienia, dojrzałości do zbierania konkretnych roślin lub ich części 
przypadają zazwyczaj w najbardziej optymalnym „czasie księżycowym”. Nie ma to zjawisko więcej wspólnego 
z jakąkolwiek magią niż, dajmy na to, przypływy morza... Dotyczy zresztą nie tylko zbioru, ale i czasu wysiewu, 
pielęgnacji, przesadzania roślin zarówno zielarskich jak i w inny sposób użytkowych. Kalendarze biodynamiczne, 
luname, są najlepszą wskazówką -  nie tylko dla początkujących. Ich dostępność zapewnia łatwość stosowania 
wspomnianej wiedzy.
Czym jeszcze kierować się, wychodząc na „spotkania z ziołami”?
Uwagę zbieracza ziół zwracać powinna głównie pogoda. Potrafi płatać bardzo przykre figle, serwując zimno i deszcz 
na przykład w chwili optymalnej dla zbioru kwiatów. Kwiaty zaś zbiera się wyłącznie w suche, najlepiej słoneczne 
dni, zachowując tym samym wysoką zawartość nektaru i pyłków. I tak z banalnej pozornie przyczyny może umknąć 
możliwość wykorzystania którejś z roślin! Bo kwiaty na poprawę pogody czekać nie będą... Natura na szczęście jest 
zapobiegliwa i każda roślina ma zazwyczaj przynajmniej jednego „dublera” -  o podobnym zakresie działania a innej 
biologii.. .W czas deszczowy nie zbieramy także roślin na susz, ponieważ mogą spleśnieć lub ulegać odbarwieniu. 
Druga ważna wskazówka czasu zbioru to faza rozwoju interesującej nas części rośliny. Istotne jest, aby w zbieranym 
materiale zachować maksymalne stężenie substancji czynnych. Ich koncentracja zaś w poszczególnych częściach 
roślin kształtuje się różnie na różnych etapach rozwoju rośliny. I tak kolejno:

-  korzenie i kłącza zbiera się wczesną wiosną, przed etapem rozwoju naziemnych części roślin lub późną
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jesienią, po ich obumarciu;
-  korę drzew i krzewów w momencie pierwszego „ruszenia soków”; ważne, by był to czas bez silnych 

mrozów;
-  pączki w chwili ich najsilniejszego napęcznienia (stają się wówczas lepkie, często błyszczące);
-  liście od momentu pełnego sformowania charakterystycznych kształtów do chwili, gdy stają się 

włókniste i twarde;
-  kwiaty zbieramy na ogół w pełni kwitnienia;
-  płatki z kwiatów w pełni rozwiniętych, j eszcze nie więdnących;
-  ziele (czyli górne pędy łodyg) w fazie rozkwitu pierwszych i kolejnych kwiatów na łodydze lub 

w pełnym rozkwicie;
-  czas zbioru owoców j est bardzo zróżnicowany -  od etapu zawiązków (np. orzech lub kasztan) po pełną 

dojrzałość, a nawet etap „przejrzenia”; wyznacznikiem jest przeznaczenie zbieranego materiału, 
czasem cechy charakterystyczne owocu;

-  nasiona zbieramy wyłącznie w fazie pełnej doj rzałości.

Tyle zaleceń „fachowych”. Najważniejszą natomiast wskazówką dla amatora zbioru ziół wydaje się jego własny czas 
i ochota! Niewiele też osiągniemy, jeśli pobyt w lesie, polu czy na łące nie sprawi nam radości. Zielarz wyruszając na 
spotkanie Natury nigdy do końca nie wie, co z tego spotkania wyniesie! Nawet wówczas, kiedy dokładnie zapla
nował, czego i gdzie ma zamiar szukać...
Reasumując -  samodzielne wyprawy zielarskie przynoszą satysfakcję i wymiar materialny w postaci zebra
nych roślin. Ale ich prawdziwa wartość tkwi w nas samych.

Rośliny zebrane i nie przeznaczone do użytku „od ręki” trzeba po przyniesieniu do domu posegregować, oczyścić 
z dodatkowych „śmieci” (np. źdźbła traw, kawałki innych roślin, owady itp.) i „zakonserwować”. To znaczy utrwalić 
ich wartość -  leczniczą, kosmetyczną, kulinarną, tak, by można było po nie sięgnąć w razie potrzeby. Sposobów na to 
jest wiele; tu omówię kilka „najwygodniejszych”, najbardziej lub bardzo mało popularnych.

Suszenie

Najbardziej znaną i najpowszechniej stosowaną metodą konserwowania ziół jest suszenie. Suszyć można w zasadzie 
wszystkie rośliny i wszystkie ich części, pamiętając o jednej podstawowej i niezmiennej zasadzie. NIE suszymy 
roślin na słońcu! Chodzi głównie o niedopuszczenie do odbarwienia surowca roślinnego! Do suszenia większości 
materiału roślinnego wystarczy przewiewne, zacienione miejsce -  np. strych. Ziele i liście z pędami można suszyć 
zawieszone w pękach, pamiętając, by nie były one zbyt duże. Mniejsze liście oraz pozostałe drobniejsze części roślin 
suszymy rozłożone pojedynczą warstwą na specjalnych siatkach, płótnie lub papierze. Soczyste części roślin oraz 
kwiaty, łatwo tracące barwy, a często także korzenie i korę, najlepiej suszyć w lekko podwyższonej temperaturze. 
Doskonale nadają się do tego celu suszarki do grzybów, może też być to po prostu piekarnik. Trzeba tylko pamiętać, 
by temperatura nie przekroczyła 100 stopni i by piekarnik wyłączyć przed włożeniem roślin. Czas suszenia zawsze 
zależy od jędmości i soczystości surowca. Dobrze wysuszony materiał zielarski powinien zachować kształt, kolor 
jak najbardziej zbliżony do naturalnego oraz, zazwyczaj przyjemny, zapach. Od tej reguły istnieje zaledwie kilka 
wyjątków (np. mierznica czarna). Susz przechowujemy w płóciennych workach, tekturowych pudełkach, papie
rowych torebkach, ewentualnie słoikach lub puszkach blaszanych. Takie szczelnie zamknięte pojemniki przydają się 
do roślin łatwo chłonących wilgoć (jak płatki kwiatów) albo jeżeli zależy nam na długotrwałym zachowaniu aro
matu.

Konserwacja w alkoholu

Ta metoda przetwarzania ziół także jest dosyć znana, jak choćby w domowej produkcji nalewek i likierów. Wiele 
z nich faktycznie zachowuje cenne właściwości, pod jednym warunkiem. NIE zalewamy surowca roślinnego 
alkoholem mocniejszym niż 70 %! Przy użyciu wyższego stężenia alkohol zniszczy związki biologicznie czynne 
zawarte w roślinach. Zresztą do wyrobu wielu nalewek zupełnie wystarcza czysta wódka (35-40 %), a często także 
wino.
Sporo nalewek ziołowych dobrze nadaje się do celów spożywczych. Są jednak i takie, których smak lub właściwości 
wykluczają popijanie „dla przyjemności”. Przykładowo -  wyciąg alkoholowy z kasztanowca, konwalii majowej lub 
jemioły. Takie nalewki przeznaczone są wyłącznie do celów leczniczych, dla osób o konkretnych schorzeniach! 
Innym sposobem wykorzystania alkoholu jest produkcja win. Można robić je bezpośrednio z roślin zielarskich, np. 
owoców lub kwiatów; można także surowiec leczniczy winem zalewać. Będzie to wówczas, podobnie jak przy 
mocniejszych alkoholach, maceracja. Tu także trzeba rozróżnić wina „spożywcze” od tych wyłącznie leczniczych, 
jak np. zalane winem całe rośliny mniszka lekarskiego (z korzeniem).
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Octy ziołowe

Przygotowanie i użycie octów ziołowych jest znacznie mniej popularne od dwóch poprzednich sposobów ich 
konserwacji. A szkoda, są to bowiem bardzo wartościowe wyroby! Podobnie jak w przypadku wyciągów alkoholo
wych otrzymujemy je przez zalanie octem i macerację materiału roślinnego, najlepiej świeżego. Oczywiście używa
my do tego celu wyłącznie octów winnych! Najlepiej zresztą przygotować je samodzielnie. Nie jest to ani trudne, 
ani skomplikowane, mamy natomiast pewność co do ich jakości. Najlepszym do przetworzenia na ziołowy jest ocet 
jabłkowy, sam zresztą posiadający wiele cennych właściwości, tak kulinarnych jak kosmetycznych. Ale można użyć 
także innych -  octy da się zrobić z wielu owoców, od winogron lub porzeczek po głóg i dziką różę. Ocet ziołowy 
przechowujemy w ciemnym, chłodnym miejscu, używając go w kuchni, leczniczo, jako płukankę do włosów itd. itp.

Konserwacja w tłuszczach

Kolejną metodą zachowania wartości biologicznej ziół jest ich maceracja w tłuszczach. Wykorzystując tłuszcze 
roślinne uzyskamy olejki zielarskie. Używamy do tego celu olejów spożywczych, najlepiej tłoczonych na zimno, lub 
oliwy. Nie należy mylić tej metody z pozyskiwaniem olejków eterycznych! Te ostatnie produkuje się techniką 
destylacji, trudną w warunkach domowych i bardzo kosztowną. Wymagającą też ogromnych ilości surowca roś
linnego! Olejki zielarskie natomiast bez wielkiego kłopotu możemy zrobić sami. Są na to dwa sposoby -  na zimno 
i na gorąco. Aby zrobić taki olejek na zimno należy surowiec roślinny zalać olejem i odstawić w ciemne miejsce, 
potrząsając co jakiś czas. Maceracja trwa minimum miesiąc, do trzech. Po tym czasie zlewamy gotowy olejek, 
odcedzając go starannie. Na gorąco możemy uzyskać olejek już po trzech dniach, wymaga to jednak nieco pracy, 
uwagi i doświadczenia. Tym niemniej nie jest jakoś specjalnie trudne! Olejki tego typu można robić z bardzo wielu 
roślin, ziela lub kwiatów. Szczególnie cenna jest ta metoda dla zachowania składników biologicznych, które lepiej 
rozpuszczają się w tłuszczach niż wodzie lub alkoholu. Do takich należą np. karoteny.
Przez wiele wieków do pozyskania maści używano metody ogrzewania surowca roślinnego w tłuszczach zwierzę
cych -  smalcu lub łoju. Częściej używanym i bardziej wartościowym od wieprzowego był smalec gęsi. Dziś także 
taki sposób jest możliwy i wartościowy, chociaż w warunkach współczesnych lepszą wersją tłuszczu na maść wydaje 
się wazelina kosmetyczna.

Kwaszenie lub solenie

Te metody, kulinarnie znane i często stosowane (jak choćby kiszenie ogórków lub kapusty), bardzo rzadko są 
wykorzystywane w stosunku do ziół. A są to proste i wartościowe sposoby na przechowanie roślin i ich potencjału 
przez dłuższy czas! Zasolić można, posiekanych drobno podobnie jak koperek, wiele roślin zielnych, szczególnie te 
nadające się do potraw słonych i pikantnych -  szczaw, krwawnik, bluszczyk kurdybanek, liście dzięgli. Kisić 
natomiast można niemal wszystko, od buraków, kapusty i mąki żytniej lub owsianej (żur), aż po barszcz (roślina), 
liście podagrycznika, różne kłącza i bulwy. A także niemal wszystkie warzywa ogrodowe, część owoców (jabłka lub 
śliwki), a nawet rośliny ozdobne (ogórecznik). Kiszenie jest metodą prostą i często podnoszącą wartość zielarską 
używanego surowca.

Konserwacja w miodzie, syropykofitury, soki

Podobnie jak proces kiszenia doskonałym konserwantem dla roślin zielarskich są miód lub cukier. Wprawdzie jakość 
białego cukru, dostępnego w sklepach, pozostawia bardzo wiele do życzenia, tym niemniej niektórych przetworów 
bez użycia cukru zrobić się po prostu nie da! Można cukier biały zastępować brązowym lub melasą. W wielu przy
padkach także miodem, chociaż miód, sam w sobie będąc surowcem leczniczym, zawsze nieco zmienia skład 
przygotowywanego wyrobu. Ten sposób nie jest też polecany dla osób uczulonych na produkty pszczele. Jeżeli 
jednak decydujemy się na użycie miodu, pamiętajmy, iż nie powinien to być miód spadziowy. Wszystkie pozostałe 
nadają się jako dodatek do przetworów zielarskich, chociaż najlepsze są łagodne miody kwiatowe, w tym wielo
kwiatowy, lipowy, mniszkowy, rzepakowy.
Aby zakonserwować zioła miodem często wystarczy wymieszać z nim sok lub miazgę roślinną w proporcji 2/3 
miodu na 1/3 roślin. W ten sposób warto przygotować wiosną np. pokrzywę, uzyskując doskonały „wzmacniacz” 
odporności, także dla dzieci.
Syropy robi się w sposób nieco bardziej złożony. Trzeba najpierw zrobić wodny macerat z materiału roślinnego -  np. 
kwiatów mniszka, czarnego bzu, kwiatów i liści ślazu, liści podbiału itp. Przecedzony macerat ogrzewamy, 
w niektótych przypadkach nie gotując, dodając do niego cukier lub miód, zazwyczaj w proporcji ok. 1 kg cukru lub % 
1 miodu na 1 1 maceratu. Przygotowywany syrop najczęściej trzeba nieco zagęścić, odparowując nadmiar wody. 
Uzyskane syropy zlewamy na gorąco do wyparzonych niewielkich butelek lub słoiczków.
Znana dość dobrze jest metoda przesypywania cukrem surowca roślinnego dla pozyskania soku/ syropu. Ten sposób
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można zastosować do wszystkich prawie owoców miękkich -  maliny, porzeczki, truskawki, poziomki, jeżyny -  ale 
nie tylko. Tą samą techniką przygotowujemy np. syrop z młodych pędów drzew i krzewów iglastych, najczęściej 
z sosny.
Zrobienie konfitur z owoców zielarskich także sprawdza się doskonale jako sposób ich zakonserwowania. Jarzębina, 
czarny bez, kalina koralowa, żurawina -  to owoce, z których konfitury, na miodzie lub syropie cukrowym, są nie 
tylko bardzo wartościowe, ale także smaczne i oryginalne! Bardzo ciekawą konfiturą, doskonale zastępującą (np. dla 
dzieci) nalewkę, jest konfitura z młodziutkich owoców orzecha włoskiego. Owoce (i kwiaty) dziko rosnące można 
łączyć w konfiturach, dżemach lub marmoladach z owocami uprawianymi.

Niektóre sposoby zagospodarowania przetworów zielarskich

Wszystkie wyroby, jakie pozyskamy z roślin zielarskich można oczywiście wykorzystywać bezpośrednio -  dla 
celów kulinarnych, kosmetycznych, profilaktycznych, leczniczych. Jednak korzystając z przygotowanych wyrobów 
jako półproduktów, możemy znacząco poszerzyć wprowadzenie ziół w naszą codzienność. I tak np. susz, poza 
oczywistym parzeniem herbatek, jest doskonałą bazą do kąpieli, płukanek, produkcji własnego zielarskiego mydła, 
szamponów itd. Nalewki mogą posłużyć do wcierania, a także produkcji toników, podobnie jak octy. Olejki zielar
skie, poza stosowaniem do masaży i wcierań, będą bazą do sporządzania własnych kremów, balsamów do ciała, 
mydełek, a także maści... Mogą to być także oleje smakowe, do użytku kulinarnego, jeżeli przyrządzimy je z aro
matycznych roślin przyprawowych, np. bazylii, selera, pietruszki, lubczyku itp.

Wszystkie takie zastosowania mają jedną wspólną i wartościową cechę -  pozwalają ograniczyć, czasami zaś cał
kowicie wykluczyć, zakup produktów „wielkiego przemysłu”. To zaś z pewnością dobrze posłuży procesowi 
harmonizowania organizmu, czyli szeroko pojmowanej profilaktyki.

IX 
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) - 

99wizytówka 99 gminy Sosnówka

Powstały stosunkowo niedawno herb gminy, w nawiązaniu do jej nazwy, przedstawia między innymi stylizowaną 
sosnę. Skoro drzewo to, bardzo zresztą na tych obszarach rozpowszechnione, doczekało się takiej nobilitacji, warto 
w Gminnym Poradniku Zielarskim przyjrzeć mu się nieco uważniej...
Sosna jest drzewem iglastym, zimozielonym, mrozoodpomym, bardzo częstym w naszym klimacie. Rośnie na 
każdej glebie, każdej wysokości i w różnorodnych warunkach. Od nadmorskich wydm, porośniętych sosną wyd
mową, przez nizinne bory, tereny piaszczyste i gliniaste, podmokłe i bagienne, aż po obszary górskie -  spotyka się ją 
w reglu dolnym, górnym (np. limba) i do linii hal -  zarośla kosodrzewiny to także gatunek sosny. Na Polesiu 
Lubelskim najbardziej pospolitą sosną jest sosna zwyczajna -  Pinus sylvestris L. Ma ona, podobnie jak większość 
gatunków tego rodzaju, charakterystyczne, długie igły, grubo spękaną, szarobrunatną, wyżej zaś i na gałęziach 
rdzaworudą, często łuszczącą się korę. Owocem są szyszki, początkowo zwarte i zielone, z czasem drewniejące, 
rozchylające się dla wysypu nasion. Pokrój drzew jest zależny od stanowiska -  w lasach ma zwykle wysoki, prosty 
pień, zwieńczony parasolem gałęzi. Sosny rosnące samotnie lub w grupkach po kilka rozgałęziają się dużo niżej, 
często też przybierają fantazyjne kształty i formy. Jest stosunkowo długowieczna, może dożywać 300 -  500 lat 
(wyjątkowe okazy do 700). Rośnie szybko, jest światłolubna, dzięki czemu często zarasta (wraz z brzozą) pozosta
wione odłogiem łąki i ugory, stając się „forpocztą” lasu. Drewno sosny, lekkie i łatwe w obróbce, jest wykorzys
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tywane w stolarstwie i meblarstwie oraz do produkcji papieru. Duże nasycenie żywicą powoduje, że szczapy 
i polana sosnowe są doskonałą rozpałką do kominków, pieców i ognisk. Żywica sosnowa jest zresztą cennym 
surowcem, służącym, między innymi, do wyrobu terpentyny i kalafonii, toteż długo była w Polsce pozyskiwana na 
skalę przemysłową.

Sosna jest wartościową rośliną zielarską.

Już sam zapach jej żywicy, wyczuwalny zarówno w drewnie, igłach, szyszkach jak i podczas spacerów pomiędzy 
sosnami jest doskonałą formą inhalacji. Reguluje pracę płuc, oskrzeli, gardła i krtani. Z sosnowych igieł, czasem 
młodych szyszek, przyrządza się napary na inhalacje i kąpiele. Kąpiel w sośninie, poza dobroczynnym wpływem na 
drogi oddechowe, działa też stymulująco i regulująco na krążenie, odpręża, lekko uspokaja.
Uzyskiwany z igliwia i pędów sosny olejek działa bakteriobójczo, wykrztuśnie, przeciwskurczowo.
Terpentyna -  produkt destylacji żywicy sosnowej, ma działanie antyseptyczne, rozgrzewające, stymuluje krążenie, 
łagodzi nerwobóle. Kalafonia, pozostałość produkcji terpentyny, działa ściągająco i oczyszczaj ąco na ropiejące rany 
i wrzody. Pozyskiwany przez suchą destylację z drewna sosny dziegiedź, podobnie jak brzozo wy, był przez wieki 
jednym z najlepszych środków leczniczych na poważne rany, oparzenia i urazy skórne. Młode pączki i pędy sosny, 
poza swym działaniem wykrztuśnym i dezynfekującym drogi oddechowe, zawierają duże ilości witaminy C. 
W czasach naszych przodków, kiedy trudno było zimą o pokarmy witaminowe, używano ich do zapobiegania 
szkorbutowi. Do dziś dość popularne jest sporządzanie z nich syropów lub nalewek. Surowe można dodawać do 
naparów lub nawet surówek jako uzupełnienie witaminowe. Trzeba tylko pamiętać, że pędy sosnowe, nawet bardzo 
młodziutkie, mają charakterystyczny, żywiczny zapach i posmak, który nie każdemu odpowiada...

Sosna dostarcza także wielu surowców o mniej znanych, czasem nietypowych zastosowaniach. Jej młode gałązki są 
bardzo giętkie i np. w Tatrach wyrabia się z zaplatanych gałązek kosodrzewiny pamiątkowe drobiazgi, jak broszki, 
wisiorki itp. Szyszki sosnowe, odmienne w kształcie od jodłowych i świerkowych, są ciekawym elementem deko
racyjnym. Niektóre gatunki sosny, jak np. pinia, ma szyszki bardzo dużych rozmiarów, efektowne w kolorze 
i wyglądzie. Przy okazji -  nasiona pinii (orzeszki piniowe, pinocci, piniole) są jadalne i bardzo smaczne. Gałązki 
sosny, czasem z igłami i szyszkami, a czasem nagie, to bardzo ciekawe uzupełnienie kompozycji roślinnych -  dzięki 
swym oryginalnym kształtom. Kora sosen z dolnych partii pnia, zgrubiała i łatwa do pozyskania, często bywa 
wykorzystywana do tworzenia rzeźb -  masek, aniołów, świątków, krzyżyków, a nawet krajobrazów i widoczków 
w formie płaskorzeźby. Jak widać, sosna to drzewo bardzo „szczodre”, zaś ludzka pomysłowość umie znajdować dla 
niej ogrom zastosowań!

19



Niektóre rośliny zielarskie rejonu 
Gminy Sosnówka

Tereny Gminy Sosnówka są obszarem stosunkowo czystym, pozbawionym zanieczyszczeń wielkiego przemysłu. 
Stąd doskonale nadają się jako miejsce zbioru oraz uprawy surowca zielarskiego. A jest tu z czego wybierać -  jak 
niemal wszędzie zresztą! Różnorodność siedlisk (biocenoz), łąki, lasy, tereny podmokłe i nadrzeczne, rowy i miedze, 
pola uprawne, ogrody -  wszędzie warto poszukać roślin wartościowych zielarsko. Omówienie wszystkich występu
jących tu roślin zielarskich zajęłoby grube tomiszcze -  toteż ograniczę się do wymienienia części z nich, dokładniej 
omawiając niektóre wybitnie przydatne lub powszechnie dostępne.

Rośliny odszukane w terenie oraz omawiane podczas zajęć 
w ramach projektu „ Współczesne Czarownice ”

Dziko rosnące

Rośliny zielne -  jednoroczne, dwuletnie i byliny

babka szerokolistna, babka lancetowata, bluszczyk kurdybanek, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica trawiasta, 
gwiazdnica błotna, pokrzywa zwyczajna, tojeść kropkowana, tojeść rozesłana, tojeść pospolita, krwawnik pospolity, 
krwawnica pospolita, pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, pięciornik kurzyślad, macierzanka zwyczajna, wią- 
zówka błotna, wierzbówka kiprzyca, ślaz dziki, prawoślaz lekarski, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, 
rumian polny, rumian rzymski (szlachetny), koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna drobnogłówkowa, 
mięta polna, mięta długolistna, mięta pieprzowa, komosa biała (powszechnie zwana lebiodą), mniszek lekarski 
(popularnie zwany mleczem), mlecz polny, mlecz zwyczajny, dziurawiec zwyczajny, przytulia właściwa, przytulia 
czepna, przytulia pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne, łopian większy, jasnota biała, jasnota purpurowa, 
mierznica czarna, poziewnik szorstki, poziewnik pstry, serdecznik pospolity, przetacznik ożankowy, przetacznik 
polny, przetacznik bobowniczek, bniec biały, mydlnica lekarska, hyzop lekarski, łoboda błyszcząca, łoboda ogro
dowa, niecierpek drobnokwiatowy, niecierpek balsamina, bratek polny (fiołek trójbarwny), chaber bławatek, chaber 
polny, bylica polna, bylica pospolita, bylica piołun, bylica Boże drzewko, borówka czernica, borówka brusznica, 
marzanka wonna, uczep trójlistkowy, bukwica zwyczajna, rozchodnik ostry, rozchodnik wielki, podagrycznik 
pospolity, tojeść wysoka, tojeść rozpierzchła, tojeść rozesłana, chrzan pospolity, dzięgiel leśny, marchew zwyczajna, 
paproć -  nerecznica samcza, jastrzębiec baldaszkowaty, jastrzębiec siny, glistnik jaskółcze ziele, perz, cykoria 
podróżnik, wilczomlecz lancetowaty, nawłoć pospolita, nawłoć kanadyjska, nawłoć późna (olbrzymia), wrzos 
pospolity, pokrzyk wilcza jagoda, podbiał pospolity, chmiel zwyczajny, centuria (tysiącznik), rdest ptasi, rdest 
ostrogorzki, rdest olbrzymi, szczaw łąkowy, szczaw koński, szczawik zajęczy, mech płonnik, wylżina ciernista

Krzewy i drzewa

bez czarny (dziki), malina zwyczajna, jeżyna fałdowana, jaśminowiec wonny, wierzba purpurowa, szakłak, kruszyna 
szakłak, leszczyna pospolita, głóg jednoszyjkowy, głóg dwuszyjkowy, kalina koralowa, brzoza brodawkowata, 
wierzba iwa, wierzba biała, sosna zwyczajna, sosna czarna, buk zwyczajny, grab pospolity, jarząb pospolity (jarzę
bina), lipa drobnolistna, topola czarna, topola osika, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, jesion wzniosły

Uprawiane

Warzywa i zboża (także przetworzone)

marchew, seler, burak, cebula, czosnek, pietruszka, ziemniaki, pomidory, ogórki, dynia, kabaczek, kapusta, owies, 
żyto, proso, pszenica, orkisz, razowa mąka pszenna, razowa mąka żytnia, mączka ziemniaczana, mączka owsiana, 
otręby (różne), płatki (różne),

Owoce

jabłka, gruszki, porzeczki -  czarne i czerwone, maliny, truskawki, poziomki, śliwki, orzech włoski, aronia, agrest

X
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Rośliny przyprawowe

tymianek, rozmaryn, cząber, kminek, anyż, bazylia, lubczyk, lebiodka (oregano), mięta pieprzowa i inne, szałwia, 
kolendra, czarnuszka siewna

Rośliny ozdobne

nagietek, malwa czarna, ogórecznik lekarski, róża pomarszczona, lawenda, naparstnica purpurowa, naparstnica 
wełnista, nasturcja większa, lilia tygrysia, szarłat (amarantus)

Wybrane rośliny zielarskie 

1. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.)

Roślina dziko rosnąca, zielna, bylina 
Biocenoza -  roślina wszędobylska

Pokrzywa to jeden z najbardziej znanych i rozpowszechnionych chwastów w naszym klimacie. Rośnie niemal 
w każdym środowisku, na różnych glebach i w różnych warunkach, chociaż preferuje półcień lub cień. Jest rośliną 
niesłychanie wszechstronną -  leczniczą, kulinarną, kosmetyczną, włóknistą, barwierską; można wyrabiać z niej 
papier, nawozy naturalne lub środki do spryskiwania roślin. Jej bogaty potencjał w ogromnym stopniu pozostaje 
niewykorzystany -  a szkoda!
Surowcem leczniczym jest ziele, liść, korzeń i nasiona. W lecznictwie ludowym zwana „zielem czyszczącym 
krew”, działa regulująco na niemal cały organizm. Jest wysoko żelazista, krwiotwórcza, może być stosowana do 
tamowania krwotoków -  szczególnie wewnętrznych. Dzięki bardzo wysokiej zawartości łatwo przyswajalnego 
żelaza zalecana przy anemii. Wedle autorów starożytnych sok i napar pomaga przy żółtaczce, gruźlicy, astmie, 
problemach nerkowych, zatruciach i oparzeniach. Używano jej do wzmacniania organizmu dzieci, osób starszych, 
rekonwalescentów; stosowano jako afrodyzjak, a nawet do leczenia cholery! Zewnętrznie stosowana przy proble
mach skórnych, łupieżu (suchym), dla wzmocnienia włosów i paznokci, bólach zębów. Masaż świeżą pokrzywą -  
czyli parzenie (chłostanie) skóry jej włoskami parzącymi -  wykazuje działanie przeciwbólowe i lecznicze w zakresie 
chorób stawów. Ma bardzo dużo zastosowań kulinarnych, na równi z lebiodą (komosą) traktowana jako „pożywienie 
głodowe”, co w znaczniej mierze przyczyniło się do jej lekceważenia jako pożywienia-niesłusznie!

Rodzaje zastosowań:

leczniczo i profilaktycznie - sok z ziela, napar (herbatka) 
z ziela lub liści, odwar z ziela, odwar z korzeni, odwar 
z nasion, miazga lub sok z ziela w miodzie; 
kulinarnie -  jako warzywo (a'la szpinak), jako farsz do 
pierogów, naleśników itp, jako zupa, jako ołatki (pla
cuszki z mąką i jajkiem -  jak ziemniaczane), dodatek do 
ziołowych masełek i twarogów;
kosmetycznie -  jako płukanka do włosów, do szam
ponów, kąpieli, dodatek do mydeł, element „olejku 
krzemowego” (do maści i kremów);
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2. Mniszek lekarski (Taraxacum officinale F. H. Wigg.)

Roślina dziko rosnąca, zielna, bylina 
Biocenoza -  roślina wszędobylska

Mniszek znają zazwyczaj wszyscy, najczęściej pod błędną nazwą mleczu. Mlecz to inna roślina, trująca -  stąd 
zapewne częste przekonanie o trujących właściwościach mniszka. Nic błędnięjszego -  mniszek jest rośliną jadalną, 
bardzo wartościową tak leczniczo jak i profilaktycznie! Rośnie praktycznie wszędzie na terenach otwartych, lubi 
nasłonecznienie. Jest zatem dostępny niemal dla każdego -  poza terenami skażonymi i zanieczyszczonymi. 
Surowcem zielarskim są wszystkie części rośliny -  korzeń, liść i kwiaty. Mniszek reguluje doskonale pracę 
gruczołów układu pokarmowego -  głównie wątroby i trzustki, obniża i stabilizuje poziom cukru i cholesterolu we 
krwi, regeneruje miąższ wątroby, nawet uszkodzony przez np. żółtaczkę. Stosuje się go przy problemach z pęche
rzykiem żółciowym. Podnosi odporność. Zawiera sporo minerałów, w tym niezbędnych mikroelementów. Jest 
zalecany w miażdżycy, cukrzycy, otyłości o podłożu zaburzeń przemiany materii, reumatyźmie i goścu. Podnosi 
sprawność seksualną -  szczególnie w postaci wina. Sporządzany z kwiatów syrop o barwie i konsystencji miodu, 
zwany „miodkiem mniszkowym” lub „miodkiem majowym” wspomaga leczenie przeziębień, ogólnych infekcji 
i chorób gardła. Jest nade wszystko doskonałym regeneratorem wątroby! Działa także lekko moczopędnie, pobudza
jąc pracę nerek.

Rodzaje zastosowań:

leczniczo -  napar z mniszka (całej rośliny), odwar 
z korzenia, napar z liści mniszka, miodek z mniszka 
(kwiatów), wino mniszkowe (wyciąg z całych roślin); 
profilaktycznie -  sałatki i surówki z młodych liści, płatki 
kwiatów jako dodatek kulinarny, miodek z mniszka 
(podnosi odporność), płatki kwiatów w miodzie; 
kulinarnie -  sałatki i surówki z młodych liści, miodek 
z mniszka jako dodatek do potraw, ciast itp., dla smakoszy 
suszone liście -  przyprawa do mięs i ryb lub potraw 
ziołowych, wino mniszkowe z kwiatów, „dandelion and 
burdock” -  sfermentowany orzeźwiający napój z mniszka 
i łopianu (popularny i do dziś produkowany na Wyspach 
Brytyjskich); z młodziutkich pączków kwiatowych moż
na wyrabiać namiastkę kaparów;

3. Ślaz dziki (Malva sylvestris L.)

Roślina dziko rosnąca, zielna, bylina
Biocenoza - przy drożą, przychacia, zręby, skraje lasów, w ogrodach jest chwastem; roślina ruderalna; prefe
ruje gleby piaszczyste

Ślaz -  to bardzo cenna zielarsko, dość rozpowszechniona roślina. Poza ślazem dzikim w Polsce spotkać można także 
ślazy: drobnokwiatowy, zaniedbany, piżmowy oraz najbardziej okazały z nich -  prawoślaz lekarski. Do tej samej 
rodziny należy płożąca roślina o drobnych kwiatach -  anoda kędzierzawa. A także -  ciekawostka -  drzewo kakaow
ca! Ślaz jest dzikim przodkiem malwy ogrodowej.
Wszystkie ślazy mają bardzo bogaty skład biochemiczny, predestynujące je do roli ziół leczniczych, kosmetycznych 
i jadalnych. Jedną z cenniejszych ich cech jest zawartość śluzów, pektyn oraz cennych związków cukrowych, 
białkowych, tłuszczy (olejki lotne), związków flawonowych. Surowcem zielarskim jest korzeń, liście i kwiaty. 
Dzięki swojemu składowi ślazy wykazują działanie przeciwkaszlowe, są stosowane jako środki powlekające, 
łagodzące, osłaniające. Pomagają w stanach zapalnych przewodu pokarmowego -  podrażnieniach, uszkodzeniach 
nabłonka, wrzodach żołądka, nadkwaśności, zaparciach, w schorzeniach górnych dróg oddechowych takich jak 
nieżyt oskrzeli i gardła z kaszlem. Ze względu na brak składników silnie działających i przyjemny smak często 
stosowane w pediatrii. Zewnętrznie w postaci kataplazmów do okładów zmiękczających. Ostatnio wykazano, że 
śluz zawarty w korzeniach i liściach przy podaniu pozajelitowym wywiera działanie hipoglikemiczne (czyli obniża 
poziom cukru we krwi). Ślazy są także bardzo cenne kosmetycznie.
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leczniczo -  napar z liści i kwiatów, odwar z korzeni, syrop 
mieszany, wyciąg śluzowy;
profilaktycznie -  jako herbatka lub dodatek smakowy do 
innych łagodnych ziół; działa osłonowo na żołądek 
i śluzówki oraz gardło;
kilinarnie -  kwiaty i liście nadają się jako dekoracyjny 
dodatek do potraw; sproszkowane korzenie podgrzewane 
z cukrem tworzą delikatną, słodką masę, stosowaną 
w cukiernictwie;
kosmetycznie -  wyciągi wodne ze ślazów do kąpieli, jako 
tonik łagodzący podrażnienia; jako składnik maseczek, 
mydeł;

Rodzaje zastosowań:

4. Gwiazdnica pospolita (Stellaria media (L.) Vill)

Roślina dziko rosnąca, zielna, bylina
Biocenoza -  roślina wszędobylska; przydroża, przychacia, zręby, łąki, pola, skraje lasów, w ogrodach jest 
chwastem; roślina ruderalna

Jest przedstawicielką sporej grupy gwiazdnic, pospolicie 
występujących niemal wszędzie i tym samym wszystkim 
znanym. Różne odmiany tego gatunku upodobały sobie 
nieco odmienne środowiska; różnią się między sobą 
wielkością kwiatów oraz wielkością i kształtem liści.
Wszystkie są niesłychania żywotne, mają bardzo odpor
ne, płożące pędy. Większość gwiazdnic kiełkuje nawet 
pod śniegiem -  zatem są gotowe do zbioru od wczesnej 
wiosny. Surowcem zielarskim są pędy, kwiaty i liście.
Dzięki zawartości witaminy C, prowitaminy A oraz 
saponin, a także przyjemnemu, nieco pikantnemu smako
wi, są wartościowym dodatkiem spożywczym do sałatek, 
surówek itp. Gotowane rozklejają się lekko, co powoduje 
zagęszczenie potraw. Raczej nie nadają się na susz.
Związki saponinowe powodują, iż napary z gwiazdnic 
dobrze nadają się do zmywania skóry, szczególnie twarzy 
i okolic intymnych.

Rodzaje zastosowań:

do wykorzystania leczniczego -  ich działanie jest delikatne, tym niemniej są stosowane jako uzupełnienia
witaminowe i mineralne oraz składnik mieszanek ziołowych;
kosmetycznie -  macerat z ziela do zmywania twarzy, dekoltu, okolic intymnych;
profilaktycznie i kulinarnie -  jako składnik sałatek, surówek; „zagęstnik” do zup i sosów; lekko pikantna 
przyprawa;

5. Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.)

Roślina dziko rosnąca i uprawna, zielna, jednoroczna; światłolubna
Biocenoza-dziko: pola, przydroża i siedliska ruderalne; hodowana-pola uprawne
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Rumianek jest rośliną na terenach omawianych bardzo znaną z racji wieloletniej tradycji jego uprawy. To bardzo 
cenna roślina zielarska. Surowcem zielarskim są koszyczki kwiatowe. Rumianek ma silne działanie prze
ciwzapalne, łagodzi problemy żołądkowe i trawienne, działa lekko odtruwająco, reguluje krążenie 
w mikronaczyniach. Rozkurcza mięśnie gładkie, szczególnie przewodu pokarmowego, dzięki czemu ma lekkie 
działanie wiatropędne. Jest też delikatnie przeciwbólowy i uspokajający. Pozyskiwany z niego olejek ma szerokie 
zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne -  przy hemoroidach, oparzeniach (także głębokich), wysypkach 
i podrażnieniach jamy ustnej i gardła. Wykazuje działanie przeciwalergiczne, chociaż zdarzają się także osoby na 
rumianek uczulone! Dzięki zawartości śluzów działa łagodnie osłonowo. Rumianek -  nie tylko koszyczki -  ma wiele 
zastosowań. Może być delikatną i wonną przyprawą kuchenną. Nadaje się do produkcji nalewek -  wytrawnych lub 
słodkich.

Olejek zielarski z rumianku ma doskonałe działanie 
łagodzące podrażnienia skóry, bakteriobójcze, nawilża
jące. Kąpiel rumiankowa uspokaja, łagodzi stres, zmięk
cza i wygładza skórę. Płukanki do włosów wzmacniają je 
i lekko rozj aśniaj ą.
Rumianek jest rośliną alergenną! Przed użyciem go 
(w jakimkolwiek celu) należy sprawdzić, czy nie 
jesteśmy na niego uczuleni. Wbrew zwyczajowi nie 
powinno się stosować naparów z rumianku do prze
mywania oczu!
Rodzaje zastosowań:

lecznicze -  herbatki, odwary, kąpiele, wyciągi olejowe, 
wyciąg alkoholowy-Azulan, maści; 
profilaktyczne -  napary i odwary, kąpiele, octy; 
kulinarne -  przyprawowe, nalewki; 
kosmetyczne -  kąpiele, płukanki do włosów, toniki, octy, 
kremy;

6. Krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.)

Roślina dziko rosnąca, zielna, bylina
Biocenoza -  pastwiska, łąki, nieużytki, siedliska ruderalne; chwast ogrodowy

Bardzo rozpowszechniony w naszym klimacie, krwawnik pozostaje często niedoceniony lub wręcz nieznany. 
Tymczasem jest to jedna z najstarszych znanych roślin zielarskich -  o jego potencjale pisali już Hipokrates, 
Dioskurydes, a także wielu później szych lekarzy... Surowcem zielarskim j est ziele i kwiat oraz młode liście. 
Nazwa kojarzy się z krwią -  i słusznie; ta roślina może być 
stosowana do leczenia krwotoków wewnętrznych, 
hemoroidów, reguluje kobiece cykle miesięczne. Jest też 
„krwiotwórcza” ze względu na bardzo wysoką zawartość 
dobrze przyswajalnego żelaza. Zaleca się go przy choro
bie wrzodowej, działa też przeciwzapalnie, przeciw- 
krwotocznie, bakteriostatycznie, lekko uspokajająco 
i przeciwbólowo. Działa łagodnie rozkurczowo na mięś
nie gładkie, szczególnie macicy i układu pokarmowego.
Ma doskonałe działanie stabilizujące na śluzówki.
Krwawnik jest także wartościową przyprawą kulinarną 
szczególnie jego młode liście o korzennym, pikantnym, 
lekko gorzkawym smaku i zapachu. Można także wyko
rzystywać spożywczo podobnie pachnące i smakujące 
kwiaty -  świeże lub suszone.
Roślinie tej przypisywano dawniej moc magiczną,
„otwierającą” duszę. Jego dym w kadzidłach wspomaga 
i mobilizuje pracę mózgu. W Chinach do dziś patyczków 
krwawnika używa się do wróżb I Ching.
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Rodzaje zastosowań:

leczniczo -  napary, odwary, kąpiele, nasiadówki, octy; zewnętrznie na rany, podrażnienia skóry i błon śluzowych; 
profilaktycznie -  jako przyprawa kuchenna, do kąpieli relaksujących i uspokajających, do kadzenia; 
kulinarnie -  dodatek do sałatek i surówek, mięs, twarogu lub masła, smalcu itp; 
kosmetycznie -  j ako składnik kremów, toników, octów, past do zębów, j ako płukanka do ust;

7. Tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia L.)

Roślina dziko rosnąca lub uprawiana, zielna, bylina
Biocenoza -  gleby wilgotne, gliniaste, ubogie; najczęściej nad brzegiem wód, w olszynach, w mokrych zaro
ślach, na wilgotnych polach; uprawiana-w ogrodach (jako ozdobna)

Tojeść rozesłana jest przedstawicielką kilku gatunków. Jej krewniaczki są wysokie, czasem o rozpierzchłym kwia
tostanie i identycznych jak opisywana, słonecznie żółtych, dekoracyjnych kwiatach. Coraz częściej spotyka sieje 
jako rośliny ozdobne. Wszystkie natomiast są bardzo mało znane jako ziele oraz roślina jadalna. Jadalność sugeruje 
już jej nazwa: „to jeść”. Przy czym tojeści nie powinno się w kuchni stosować dużo, raczej jako przyprawę niż masę 
zieloną, ze względu na zawartość saponin, mogących drażnić żołądek. Surowcem zielarskim jest ziele. Na ogół 
suszone (np. w postaci proszku), chociaż do celów kosmetycznych i spożywczych wykorzystuje się świeżą roślinę. 
Napar lub proszek z tojeści ma działania: ściągające, odkażające, przeciwbiegunkowe i przeciwreumatyczne. 
Preparaty stosowane są przy leczeniu szkorbutu, krwawieniach wewnętrznych, biegunkach, reumatyzmie i gruźlicy. 
Zewnętrznie, z dodatkiem rumianku lub/ i lipy na trudno 
gojące rany.
W kosmetyce tojeść wykorzystuje się jako doskonały 
tonik, lub płukankę o działaniu ściągającym, przeciw- 
zmarszczkowym, oczyszczającym na cerę trądzikową.
Jest też dobrym dodatkiem do mydełek ziołowych.

Rodzaje zastosowań:

leczniczo -  napary, proszek z suszu; 
profilaktycznie -  jako dodatek do kosmetyków i w kuch
ni;
kulinarnie -  jako lekko pikantna przyprawa lub jadalna 
dekoracj a potraw;
kosmetycznie -  do mydełek, jako tonik lub płyn do mycia 
twarzy, dekoltu itp;

8. Wiązówka błotna (Filipéndula ulmaria)

Roślina dziko rosnąca, zielna, bylina; bywa uprawiana (przy oczkach wodnych)
Biocenoza -  na brzegach wód, na mokrych łąkach, w świetlistych zaroślach nadrzecznych, nad rowami, 
w górach aż po piętro kosówki; nadaje się do uprawy nad zbiornikami wodnymi

Roślina znana zielarsko od bardzo dawna -  notatki o niej datują się z wczesnego Średniowiecza. Nieco zapomniana, 
a szkoda, gdyż poza cennymi właściwościami ma miły, miodowy zapach i smak. Bywa dzięki nim stosowana do 
zaprawiania piwa i wódek. Surowcem zielarskim są kwiaty, na ogół suszone. Zawierają różnorodne olejki, kwasy, 
fenole a także salicylany. Te ostatnie upodabniaj ą zastosowanie wiązówki do kory wierzbowej, są natomiast znacznie 
lepsze w smaku. Mają działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, ogólnie wzmacniające. Napar używany jest do 
leczenia przeziębień, chorób górnych dróg oddechowych, pomocniczo przy grypie i chorobach reumatycznych, 
zwykle w mieszance z innymi ziołami. Używa się jej, także pomocniczo, przy grypie i chorobach reumatycznych. 
Lekko moczopędna.

25



Rodzaje zastosowań:

leczniczo -  napary, odwary, wyciągi; 
profilaktycznie-rzadko, czasami jako herbatkę; 
kulinarnie -  jako dodatek smakowy do alkoholi, kom
potów, ciast;

9. Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.)

Roślina dziko rosnąca, zielna, bylina 
Biocenoza -  ciepłolubne dąbrowy, trawiaste zarośla, ciepłolubne murawy, łąki, także ubogie, miedze

To jedna z tych roślin, obok których żaden zielarz nie przejdzie obojętnie. Zarazem zaś użycie dziurawca wywołuje 
ostatnio sporo kontrowersji, spowodowanych jego właściwościami fotouczulającymi... Faktycznie, powinien być 
stosowany ostrożnie, szczególnie latem i przez osoby o bardzo jasnej karnacji. Ale to nie znaczy, że należy całkiem 
rezygnować z jego ogromnego potencjału! Jest to roślina znana i z powodzeniem stosowana od wielu wieków, zatem 
nieco panikarskie podejście do jego użycia wydaje się bardziej wynikiem mody i powszechnej dezorientacji niż 
racjonalnej potrzeby!
Surowcem zielarskim jest ziele i kwiat. Dziurawiec zmniejsza objawy łagodnej formy depresji, także w formie 
zapachu (kadzenie). Pomaga przy lekkiej bezsenności, a także przy migrenie. Ma działanie żółciopędne, żółcio- 
twórcze, pobudzające trawienie, przeciwzapalne i dezynfekcyjne (może być stosowany zewnętrznie na rany i do 
płukania gardła). Rozkurcza mięśnie gładkie, szczególnie układu pokarmowego i macicy. Z jego kwiatów wyrabia 
się bardzo cenny olej ek zielarski o szerokich zastosowaniach -  używany j ako olej ek do ciała, do masaży, w emulsj ach 
przy suchej, wrażliwej, swędzącej skórze, także uszkodzonej przez słońce, przy poparzeniach, reumatyzmie 
i cellulicie. Polecany jest jako łagodzący ból pleców, lumbago, bóle stawowe oraz rwę kulszową.
Działa również napinająco, leczniczo, ożywiająco, 
ukrwiająco, rozluźniaj ąco, wyciszająco, hamuje zapa
lenia skóry. Dziurawiec można stabilizować także al
koholem -  nalewka z dziurawca jest przeznaczona 
wyłącznie do celów leczniczych! Jak widać, zakres moż
liwości tej rośliny jest ogromny, zaś ryzyko uczulenia 
zmniejsza się znacząco, o ile nie znika zupełnie, 
racjonalnym i rozsądnym stosowaniu... Dziurawiec 
rośliną magiczną, świętą i czczoną już przez Słowian (i 
tylko). Był obowiązkowym składnikiem wianków na 
święto Kupały (przesilenie letnie). Uznawano, że odpędza 
złe moce i demony. Z czasem owa wiara przeniosła się na 
obszar chrześcijański, przypisując dziurawcowi siłę 
ochrony przed diabłami i mocami piekielnymi. Z jego siłą 
magiczną „wpisano” go w tradycję świąteczną -  jedna 
z nazw zwyczajowych to „ziele świętego Jana”. Nawią
zująca nota bene do czasu zakwitania tej rośliny -  pod 
koniec czerwca.
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leczniczo -  napary, odwary, maceraty, nalewki, olejek z kwiatu, maści, jako dym kadzidlany; 
profilaktycznie -  jako dodatek do potraw lub kosmetyków;
kulinarnie -  jako dodatek smakowy do potraw, szczególnie tłustych (poprawia ich strawność); 
kosmetycznie -  w postaci olejku lub kremu;

10. Mięta polna (Menthe arvensis L.)

Roślina dziko rosnąca lub uprawiana, zielna, bylina
Biocenoza -  zarośla, rowy, obrzeża pól i łąk, polany leśne, brzegi wód; preferuje gleby zwięzłe, gliniaste lub 
żyzne, o wysokiej wilgotności; raczej cieniolubna, pełne słońce toleruje wyłącznie przy dostatku wody

Wybór mięty polnej, zwanej też drobnolistną, spomiędzy wielu gatunków, odmian i hybryd tej rośliny, do prezentacji 
właściwości tego gatunku, wynika z jej powszechnej dostępności w stanie dzikim. Najczęściej opisywaną 
w poradnikach jest wprawdzie mięta pieprzowa ( Mentha piperita L.), jest to jednak hybryda wyłącznie uprawna, 
„ powstała” dopiero ok. XVIII w. Zresztą mięt jest dużo, tak dzikich jak i uprawianych; odmiany te mają także zdol
ność wzajemnego krzyżowania, co sprawia, że często niemożliwa jest dokładna klasyfikacja. Na szczęście 
z punktu widzenia użytkowego nie ma to większego znaczenia. Wszystkie bez wyjątku odmiany, hybrydy i krzy
żówki tej rośliny zawierają najcenniejszy jej składnik -  mentol. W różnym stężeniu i różnych zestawieniach, tym 
niemniej właśnie mentol decyduje o wysokich walorach mięty. Odżywczych, przyprawowych, kosmetycznych 
i leczniczych. Surowcem zielarskim są liście i ziele. Mięta jest rośliną o dość dużym wysyceniu związkami aktyw
nymi (nie tylko mentolem), ma też bardzo intensywny zapach i smak. Toteż zawsze należy pamiętać, by nie stosować 
jej zbyt wiele, niezależnie od celu, w jakim jej używamy. Wyjątkiem są tylko woreczki -  lub innego rodzaju kom
pozycje -  zapachowe. Leczniczo mięty używa się do regulowania trawienia, działa żółciopędnie, przeciwbólowo, 
rozkurczowo i dezynfekująco. W przypadkach zatruć pokarmowych, spastycznych skurczach jelit, wątroby lub 
żołądka łagodzi dolegliwości, powodując zarazem oczyszczenie układu pokarmowego. Reguluje pracę żołądka, 
dwunastnicy i jelit oraz częściowo wątroby. Ma wyraźne choć łagodne działanie uspokajające, ale także mobilizujące 
np. na pracę mózgu. Wspomaga proces uczenia się (także przez zapach). Jej działanie przeciwbólowe wykorzystuje 
się w dolegliwościach dziąseł, zębów, gardła, a także 
głowy -  od wieków sztyfty i „ołówki” mentolowe sto
sowano przeciw migrenom. Zewnętrznie doskonale na
wilża i przyśpiesza gojenie, szczególnie oparzeń; działa 
też chłodząco, lekko przeciwgrzybiczo, ściągająco i de
zynfekująco na skórę. Ma bardzo wiele zastosowań 
kulinarnych -  napoje, nalewki, słodycze, przyprawa 
kuchenna (także do mięs i potraw pikantnych) -  oraz 
kosmetycznych. Dezynfekuje, nawilża i zmiękcza skórę, 
łagodzi podrażnienia, odświeża. Bardzo wartościowym 
surowcem zielarskim jest także olejek miętowy (Oleum 
menthe), pozyskiwany z ziela tej rośliny.

Rodzaje zastosowań:

profilaktycznie i kulinarnie -  syropy, napary, jako przy
prawa, nalewka, dodatek do napojów orzeźwiających, 
jako dym kadzidlany;
lecznicze -  napary, odwary, wyciągi (w tym olejowy), 
sztyfty, olejek miętowy, okłady, dym kadzidlany; 
kosmetyczne -  dodatek do past do zębów, mydeł, bal
samów, kremów, toników, maseczek, do kompozycji zapachowych, także dezodorantów i perfum;

11. Borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.)

Roślina dziko rosnąca, zielna, bylina
Biocenoza -  leśna; gleby lekko wilgotne, gleby lekko kwaśne, bory sosnowe lub tereny lasów iglastych;

Rodzaje zastosowań:
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lubi wrzosowiska, tereny podmokłe, ubogie, piaszczyste; spotyka się ją na stanowiskach zacienionych, 
powyżej granicy lasów w górach.

Borówka czarna, jagoda, czamajagoda, czernica, czernina, leśnajagoda -  ta roślinajest znana pod wieloma różnymi 
nazwami. W Polsce bardzo powszechna, także na Polesiu Lubelskim. Surowcem zielarskim są owoce i ziele. 
Owoce działają przeciwbiegunkowo (szczególnie suszone!), mają działanie bakteriobójcze; przyspieszają gojenie 
się ran i zmian zapalnych przewodu pokarmowego, 
zapobiegają zmianom w ścianach naczyń, działają 
przeciwobrzękowo, hamują agregację płytek krwi 
i utlenianie witaminy C w organizmie. Wyciągi z owoców 
stosowane są do płukania w stanach zapalnych jamy 
ustnej. Niektóre barwnikowe składniki z borówki działają 
uszczelniaj ąco na ściany naczyń włosowatych; stosowane 
są też w chorobach siatkówki oka. Liście mają również 
właściwości łagodnie zapierające i przeciwbakteryjne, 
obniżają poziom cukru we krwi, obniżają poziom triglice- 
rydów i cholesterolu. Stosuje się je także w stanach 
zapalnych układu moczowego. Liść borówki czarnej 
w połączeniu z liściem borówki brusznicy ma wyraźne 
działanie przeciwbiegunkowe i odtruwające. Borówka 
czarna jest bardzo znanym i powszechnie łubianym 
owocem spożywczym. Nadaje się do spożycia na surowo, 
na przetwory -  soki, dżemy, konfitury, galaretki, soki, 
wina itp. Owoce borówki zawsze powinny być umyte, 
tak do celów kulinarnych j ak i leczniczych!

Rodzaje zastosowań:

profilaktycznie i kulinarnie -  jako dodatek surowy do potraw, deserów, ciast, jako surowiec do przetworów; 
leczniczo-napary, odwary, wyciągi, sok z owoców, susz owocowy;

12. Czarny (dziki) bez (Sambucus nigra L.)

Kwiat Owoc

Roślina dziko rosnąca, wieloletnia, krzew
Bipocenoza -  rośnie w lasach i zaroślach, na obrzeżach łąk, pól i pastwisk, często przy domach; 
w polskich górach po regiel dolny
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Kolejny niezwykle wartościowy i często zapominany surowiec spośród potencjału roślin dziko rosnących. Krzewy 
czarnego bzu są tak wszechobecne, że traktuje się je w naszych zaroślach jako chwasty. Często też spotyka się opinię, 
że jest to roślina trująca, a co za tym idzie -  nieużytkowa. Prawda w tym przypadku leży pośrodku. W czarnym bzie 
faktycznie zawarty jest sambunigryna, trujący składnik o budowie bardzo zbliżonej do trucizny psiankowatych -  
solaniny. Jednak związek ten ulega rozpadowi pod wpływem temperatur w granicach 50 -  60 stopni. Toteż żadnych 
części bzu nie jada się i nie użytkuje na surowo! Można natomiast -  i warto -  wykorzystywać je na różne sposoby 
po ogrzaniu. Najczęściej używane kwiaty i owoce bzu są wyśmienitymi surowcami kulinarnymi i kosmetycznymi, 
przydatnymi w szeroko pojętej profilaktyce. Surowcem zielarskim są liście, kwiat, owoc, a także kora i korzeń. 
Kwiat czarnego bzu to przede wszystkim głębokie oczyszczanie organizmu, działanie moczopędne i regulujące 
pracę nerek, obniżające gorączkę, antyseptyczne, lekko wyksztuśnie.W zakresie przeciwgorączkowym i wspomaga
jącym leczenie infekcji są wielokrotnie silniejsze niż popularnie stosowana lipa. Owoce także działają napotnie, 
oczyszczająco i przeciwgorączkowo, są jednak również, ze swą bardzo wysoką zawartością antocjanów (ciemno
czerwony barwnik), wyraźnie przeciwbólowe, wspomagają i regulują pracę serca i ciśnienie krwi, obniżają poziom 
cukru. Są używane do leczenia i stabilizowania wszelkich schorzeń o podłożu zaburzeń przemiany materii, bakte
ryjnym i wirusowym. W postaci powidełek lub dżemu mają działanie rozwalniające, przy okazji oczyszczające jelita
-  bardziej grube niż cienkie. Tak kwiaty jak i owoce stosuje się w takich schorzeniach jak migreny, nerwobóle, 
biegunki, choroby reumatyczne, i neurologiczne. Liście, zbierane przed zakwitnięciem, dają przyjemną w smaku 
herbatkę o właściwościach bardzo zbliżonych do zielonej herbaty. Mają też działanie przeciwwirusowe. Kora 
i korzeń, w warunkach domowych stosowane rzadko, mają działanie moczopędne i czyszczące nerki -  silniejsze niż 
kwiat i owoc.
Z kwiatów oraz owoców bzu przyrządza się wiele smakowitych potraw i przetworów. Syrop lub napój musujący 
z kwiatów są orzeźwiające, lekko wychładzające, zachowują też pełne spektrum właściwości detoksykujących. 
Kwiaty bzu smażone w cieście stanowią oryginalny przysmak -  we Włoszech, szczególnie w Toskanii i Umbrii, są 
potrawą tradycyjną. Owoce nadają się na powidła, dżemy, soki, syropy, marynaty, wina; można też przyrządzać je 
w soku własnym. Są świetnym, smakowym i barwnikowym dodatkiem, do przetworów z innych owoców -  jabłek, 
śliwek, dyni itp. Owoców bzu używano dawniej do fałszowania drogiego wina Porto -  dla nadania mu właściwego 
kolom. Takie praktyki doprowadziły, między innymi, do wysokiej oceny wartości leczniczych wspomnianego 
wina...
Bez dostarcza także surowców kosmetycznych -  głównie kwiaty i liście. Przez wieki każda dbająca o wygląd 
niewiasta przygotowywała sobie „wodę bzową”. A oto przepis na ten stary środek, z pewnością lepszy od wielu 
dzisiej szych przeładowanych chemią kosmetyków:
„ [...] Wypełnić pojemnik kwiatami bzu, ubić i zalać około dwoma litrami gotującej wody.
Po ochłodzeniu dodać 75 gram czystego spirytusu. Przykryć płótnem i odstawić na kilka godzin w ciepłym miejscu. 
Po ochłodzeniu przecedzić następnie i przelać do butelek i szczelnie zakorkować.[...] ”
Taka woda, o trwałości kilku miesięcy, jest niezastąpiona w pielęgnacji twarzy, dekoltu -  oczyszcza, pojędmia, 
zmiękcza, usuwa zaczerwienienia i zmiany ropne, wygładza, nadając cerze świetlistości. Można ją stosować także 
do wklepywania pod oczy. Anie jest to jedyny sposób na kosmetyczne wykorzystanie surowców z bzu. Przykładowo 
mogą to być również parówki, kąpiele, dodatek do płynów i balsamów do ciała, kremów oraz toników. Napar lub 
odwar z liści bzu doskonale poprawia jakość i wygląd np. skóry rąk.

Rodzaje zastosowań:

leczniczo -  napary, odwary, wyciągi, syropy, soki, powidełka; 
proflaktyczne -  jako wyroby spożywcze i kosmetyczne;
kulinarnie -  j ako surowiec na soki, konfitury, dżemy, powidła, wina, dodatek do innych przetworów, marynaty, j ako 
barwnik spożywczy (np. do lukru);
kosmetycznie -  jako „woda bzowa”, składnik kąpieli, toników, płynu pod oczy, balsamów, mydeł; sokiem 
z owoców dawniej barwiono brwi i rzęsy;

13. Malina właściwa (Rubus idaeus L.)

Roślina dziko rosnąca lub uprawiana, wieloletnia krzew
Biocenoza -  rośnie lasach, zaroślach, ziołoroślach, na zrębach, na zboczach; na niżu i w górach do 2000 m 
n.p.m. Preferuj e luźne, niezbyt suche, żyzne gleby; uprawiana -  w ogrodach lub sadach owocowych

Maliny, w odróżnieniu od wielu innych roślin zielarskich, nie trzeba w zasadzie rekomendować. Jest powszechnie 
znana, także jako roślina lecznicza. Jednakże warto poświęcić jej kilka słów, chociażby dlatego, że jej bogaty 
potencjał zielarski jest zwykle niewykorzystany! Malinę -  szczególnie sok z owoców -  kojarzy się zwykle z działa-
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niem rozgrzewającym i przeciwgorączkowym. I nic ponadto. Tymczasem ten popularny także w ogrodach krzew ma 
znacznie więcej zastosowań! Surowcem zielarskim jest owoc i liść. Owoce, poza działaniem napotnym i prze
ciwgorączkowym, są bardzo silnym „wzmacniaczem” organizmu, ze względu na wysoką zawartość wielu minera
łów i witamin. Liście, działając w podobnym zakresie, są jeszcze silniejsze; ponadto działają moczopędnie, żółcio- 
pędnie, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, ściągająco, oraz poprawiają przemianę materii. Doskonale spisują się 
także jako środek rozkurczający mięśnie gładkie -  głównie w obrębie układu pokarmowego i macicy. Liści maliny 
nie stosuje się dla kobiet w ciąży! Mogą spowodować plamienie, a nawet poronienia. Doskonale natomiast spraw
dzaj ą się w mieszankach przy kolkach (wątrobowej w połączeniu z np dziurawcem, nerkowej -  z liśćmi lub pączkami 
brzozy) oraz bolesnym miesiączkowaniu -  np. z krwawnikiem i miętą lub rumiankiem. Kosmetyczne zastosowania 
malin są rzadkie i raczej sporadyczne. Dawniej wywar z liści w połączeniu z potażem służył do farbowania włosów 
na czarno. Dziś wykorzystuje się raczej owoce do ma
seczek lub liście jako łagodzące toniki. Bardzo dużo 
znanych jest natomiast kulinarnych zastosowań owoców 
maliny. Od spożywania ich na surowo, poprzez desery, 
ciasta, soki, do wyrobu konfitur, galaretek, a także win 
i nalewek. Wszystkie wyroby malinowe zachowują 
większość właściwości surowego owocu. Z liści malin 
w połączeniu z liśćmi jeżyny i poziomki sporządza się tzw.
„herbatkę zimową”, mineralizującą i wspomagającą od
porność o tej porze roku.

Rodzaje zastosowań:

lecznicze -  napary, odwary, soki, przecier z owoców, 
wino;
profilaktyczne -  surowe owoce, soki, galaretki, kon
fitury, „herbatka zimowa”;
kulinarne -  wszelkie możliwe zastosowania owoców; 
kosmetyczne -  maseczki witaminizujące, napary z liści 
do kąpieli lub jako tonik;

14. Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth)

Roślina dziko rosnąca lub uprawiana, wieloletnia, drzewo
Biocenoza -  na suchych, piaszczystych terenach, na nieużytkach, w lasach liściastych, borach mieszanych 
i sosnowych, w zaroślach i na zarębach, wzdłuż szlaków kolejowych. Jest także ważnym drzewem leśnym; 
w wielu regionach tworzy jednogatunkowe brzeziny. Jest światłolubna, dzięki czemu wraz z sosną pojawia się 
jako jedno z pierwszych drzew zarastających nieużytki. Rośnie nawet na ruinach, starych murach i rumo
wiskach. Chętnie sadzona w parkach, ogrodach, wzdłuż aleji.
Brzoza, będąc drzewem w naszej rzeczywistości wszechobecnym, jest powszechnie znana i łubiana.
Jednak na ogół, ciesząc się jej urokliwym wyglądem, nie myślimy o niej jako o roślinie zielarskiej. A jest w tym 
zakresie niesłychanie wartościowa! Surowcem zielarskim jest liść, pączki, kora oraz sok pozyskiwany z pnia 
wczesną wiosną, zwany oskołą. Zasobna w cenne minerały, witaminy (głównie z grupy B) i cukry, jest oskoła 
wyśmienitym mineralizatorem i regeneratorem organizmu, potrzebnym dokładnie w czasie, kiedy można ją po
zyskać, czyli wczesną wiosną, po zimowym wyczerpaniu. Nadaje się też świetnie do kąpieli, płukania włosów, do 
toników i płynów do ciała. Sok brzozowy jest bardzo trudny do konserwacji, toteż najlepiej spożywać go w wersji 
świeżej. Stabilizowanie, przy pomocy witamin, alkoholu itp, znacznie obniża jego wartość. Można także zrobić 
z niego piwo, wino, ocet lub wyroby kosmetyczne -  zachowujące przynajmniej częściowo cenny skład surowca. 
Wartość zielarska brzozy to przede wszystkim oczyszczanie, detoksykacja, działanie moczopędne i wspomaganie 
oraz regulacja pracy nerek, a także działanie ogólnie wzmacniające. Pączki i liście brzozy stosuje się przy kamicy 
nerkowej, przy obrzękach na tle krążeniowym, jako środek na porost włosów, do wybielania skóry i przeciw piegom, 
w przewlekłych chorobach dróg moczowych, niewydolności nerek, przy gośćcu i przy łuszczycy. Zawarta w korze 
brzozy betulina doskonale spisuje się w leczeniu trądziku i innych zmian skórnych wynikających z zaburzeń prze
miany materii. Całkowicie zapomnianym w wykorzystaniu dla człowieka, bezcennym zaś w leczeniu ran, także 
ropiejących, oparzeń, uszkodzeń skóry itp jest dziegieć, pozyskiwany przez suchą destylację drewna brzozy. 
Kosmetyczne zastosowania liści i kory oraz soku z brzozy także opierają się głównie na jej potencjale oczysz
czaj ącym. Kulinarnie wykorzystuje się ją bardzo rzadko, głównie w postaci przetworów z soku. W ostatnich latach
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coraz większą „karierę” robi ksylitol -  cukier pozyskiwa
ny z kory brzozowej. Jest dość kosztowny, tym niemniej, 
wobec tragicznej jakości cukru spożywczego dostępnego 
w sklepach, warto zwrócić na niego uwagę!

Rodzaje zastosowań:

lecznicze -  napary, odwary, wyciągi z kory, sok brzozowy 
lub jego przetwory, maści; 
profilaktyczne -  sok brzozowy (oskoła); 
kulinarne -  sok brzozowy i niektóre j ego przetwory 
kosmetyczne -  sok brzozowy, napary, wyciągi z kory, 
kremy;

15. Nagietek lekarski (Calendula officinalis L.)

Roślina zielna, jednoroczna, uprawna -  ozdobna; czasami dziczej ąca 
Biocenoza -  ogrody, parki, na stanowiskach dzikich niewybredna

Nagietki to rośliny o ciekawej biologii. Pochodzą naj
prawdopodobniej z nad Morza Śródziemnego lub Iranu, 
w Polsce znane i uprawiane od niemal tysiąclecia. Jednak, 
mimo małych wymagań glebowych i doskonałej akli
matyzacji, nigdy całkowicie nie zdziczały. Nie spotyka się 
ich z dala od ogrodów ani parków, mimo, że często poza 
ich obręb przenikają. Wysiewają się też samorzutnie 
w miejscach uprawy. Te słoneczne, kwitnące od maja do 
zimy kwiatki były swego czasu bardzo w naszych ogro
dach powszechne. Obecnie sieje się ich coraz mniej, 
a szkoda! Ich potencjał zielarski jest tak ogromny, że aż 
trudno wymienić wszystkie cenne właściwości nagietka.
Surowcem zielarskim są płatki kwiatów, szczególnie
0 zabarwieniu pomarańczowym. Najlepszą formą ich 
stosowania jest zjadanie na surowo lub używanie 
w postaci wyciągu alkoholowego albo olejowego.
Wyciągi wodne z nagietka mają dużo słabsze i ograni
czone działanie (są np. antybiotyczne). Wewnętrznie 
zaleca się przetwory z nagietka w nieżycie żołądka i jelit, 
a zwłaszcza w przewlekłym i opornym na inne leki 
wrzodzie żołądka i dwunastnicy oraz we wrzodziejącym 
zapaleniu jelita grubego. Również w stanach zapalnych dróg żółciowych spowodowanych infekcją, w niedomodze 
wątroby i upośledzeniu jej czynności po przebytym wirusowym zapaleniu lub uszkodzeniu przez trujące związki 
(np. toksyny grzybów). Pomocniczo i w skojarzeniu z innymi lekami podaje sięje wnieoperacyjnych postaciach raka 
żołądka, stanach przednowotworowych w przewodzie pokarmowym (np. długo utrzymującym się zapaleniu błon 
śluzowych, owrzodzeniu z krwawieniami, braku poprawy po innych lekach) itp. Dobre wyniki osiąga się w zabu
rzeniach miesiączkowania połączonych z bólem, ogólnym osłabieniem, zawrotami głowy, a także w dolegli
wościach okresu przekwitania (klimakterium). Zaleca się też nagietek, w połączeniu z innymi ziołami, do stoso
wania w ogólnym ubytku sił i odporności na zakażenia bakteryjne i wirusowe oraz przewlekłych i nie poddających 
się innym lekom dolegliwościach różnych narządów wewnętrznych, w tym także serca. W łagodny sposób regulują 
też układ hormonalny. Zewnętrznie nagietki mają działanie antyseptyczne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, 
gojące, oczyszczające stany ropne; leczniczo działają też na skórę po oparzeniach, odmrożeniach, w łuszczycach
1 stanach zapalnych i podrażnieniowych jamy ustnej oraz np. śluzówki pochwy. Sa też wyśmienitym kosmetykiem,
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poza wymienionymi działaniami doskonale chroniącym cerę przed wpływami atmosferycznymi oraz zanieczysz
czeniem. Płatki nagietka można też w ciekawy sposób wykorzystywać kulinarnie, np. jako domieszki do twarogu, 
masła, ciast, sałatek... Zresztą z j ego płatków uzyskuj e się barwnik spożywczy -  do tłuszczy lub żółtych serów. Młode 
liście w czasach Średniowiecza (a i później) były używane jako warzywo.
Nagietkom przypisywano także moc magiczną, ochronną -  przed złymi mocami, bezsennością, koszmarami sennymi. 
Noszone na szyi (w woreczku) suszone płatki lub całe kwiaty miały odpędzać zwidy, lęki i zmory, innymi słowy -  
zapobiegać depresji... Kwiaty tej rośliny można traktować jako swoisty barometr-pełne rozchylenie płatków ok. 9.00 
rano gwarantuj e bezdeszczo wą pogodę przez cały dzień.

Rodzaje zastosowań:

leczniczo -napary, wyciągi alkoholowe i olejowe, maści, surowe płatki (świeże lub suszone), płatki w miodzie; 
profilaktycznie -  zjadanie płatków (świeżych lub suszonych);
kulinarnie -  jako dodatek do potraw słonych lub słodkich, jako barwnik, liście jako warzywo; 
kosmetycznie -  olejek, kremy, toniki;

16. Ogórecznik lekarski (Borago officinalis L.)

Roślina zielna, jednoroczna, uprawna -  ozdobna; czasami dziczej ąca 
Biocenoza -  ogrody kwiatowe, ziołowe, warzywne
Uprawa ogórecznika w naszych ogrodach jest mało 
popularna, mimo, że bardzo prosta. To niewymagająca 
roślina, lubiąca ziemie wigotne, lekko gliniaste, ale nie 
jest to konieczne. Jest bardzo łatwa w uprawie, wysiewa 
się sama, zatem fakt, że jest jednoroczna w niczym nie 
utrudnia jej obecności w ogrodzie. Jest bardzo dekora
cyjna, nawet bez kwiatów. Kwitnie zaś długo i obficie, 
ozdabiając rabaty swymi intensywnie błękitnymi 
„gwiazdkami”. Ogórecznik to wartościowa i łatwa 
w stosowaniu roślina zielarska. Surowcem jest ziele
i kwiaty. Ziele ogórecznika, świeże lub suszone, jest 
stosowane przy przeziębieniach, infekcjach, podraż
nieniach gardła i krtani. Ma łagodne działanie moczo
pędne, przeciwzapalne, uspokajające i bakteriobójcze.
Używane jest wewnętrznie do leczenia zapaleń i uszko
dzeń błon śluzowych jamy ustnej, układu oddechowego, 
przełyku, żołądka, jelit, a także w przewlekłym zapaleniu 
nerek, chorobie reumatycznej i jako środek łagodnie 
uspokajający. Kwiaty ogórecznika uznawano przez wieki 
za cenny afrodyzjak i środek ogólnie mobilizujący.
Dodawane do wina były stosowane dla rzymskich 
legionistów -  dla pobudzenia waleczności. Zewnętrznie napar i odwar z ogórecznika stosuje się przy oparzeniach 
skóry, czyrakach, odmrożeniach, wybroczynach, trądziku młodzieńczym, świądzie skóry i trudno gojących się 
ranach. Ciekawe i dość rozległe działanie ma olej z nasion tej rośliny (Oleum Boraginis, borogoglandyna). Działa 
korzystnie na ośrodki mózgowe, co powoduje jego wpływ na regulację hormonalną organizmu. Jest też używany 
przy leczeniu nerwic, stanów lękowych i depresyjnych, a nawet schizofrenii. Wspomaga też przy wzmożonym wy
siłku fizycznym i umysłowym. Nazwa „ogórecznik” nie jest przypadkowa -  cała roślina ma zapach i smak świeżych 
ogórków. Pozwala to na urozmaicone wykorzystywanie jej kulinarnie, a także kosmetycznie. Ziele, liście i kwiaty są 
wyśmienitym i smacznym dodatkiem do surówek, sałatek, zup, sosów itp. oraz przyprawa do mięs. Kwiaty służą 
jako urocza i wartościowa dekoracja -  także deserów. Poza wspomnianymi wcześniej zastosowaniami... Można je 
także np. mrozić w kostkach lodu (do napojów). Aromatyzuje się ogórecznikiem także oleje i octy, a nawet wina! 
W kosmetyce znajduje zastosowania podobne jak ogórek, wygładza, pojędmia, wybiela, zamyka pory, łagodzi
i leczy stany ropne skóry, łuszczenie i wypryski różnego pochodzenia. Także olej z nasion jest wyśmienitym kosme
tykiem- sam lub jako dodatek do kremów, balsamów itp.

Rodzaje zastosowań:
lecznicze -  napary, odwary, okłady, olej z nasion -  w kapsułkach lub kroplach; 
profilaktyczne -  w użytkowaniu kulinarnym i kosmetycznym;
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kulinarne -  dodatek smakowy do sałatek, surówek, potraw mięsnych i jarskich, surowiec do octów, olejków, 
dekoracj a potraw;
kosmetyczne -  toniki, maseczki, dodatek do kremów (olej z nasion), balsamów, mydeł;

17. Owies zwyczajny -  Avena sativa L.

Roślina zielna (trawa, zboże), uprawna; dziko występuje w naszym klimacie owies głuchy, blisko spokrew
niony z uprawnym
Biocenoza -  pola uprawne; mało wymagający co do gleby, źle znosi braki wody, szczególnie w początkowych 
fazach wzrostu; dziko rośnie głównie na południu kraju

Owies znany powszechnie jako zboże, uprawiane głównie na paszę, jest bardzo ciekawą rośliną o wielu zaletach 
zielarskich, kulinarnych i kosmetycznych. Jest także rośliną fitosanitarną, niemal niewrażliwą na choroby zbóż
i zarazem eliminującą, przynajmniej częściowo, patogeny występujące w glebie. Surowcem zielarskim są: ziarno, 
płatki owsiane, otręby, mąka, a także ziele i słoma owsiana. Błonnik owsa zawiera składniki bardzo cenne do 
celów profilaktycznych, dla uniknięcia tzw. chorób cywilizacyjnych takich jak: miażdżyca, otyłość, cukrzyca czy 
rak jelita grubego; błonnik przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu ogólnego we krwi. Ziele i płatki 
owsiane używa się w nadczynności tarczycy oraz przy nadciśnieniu tętniczym. Zaliczane są do środków zwięk
szających popęd płciowy, również odmładzających i przeciwdziałających przedwczesnemu starzeniu się organizmu. 
Owies korzystnie działa na błony śluzowe i aktywizuje hormony. Działając przeciwzapalnie i przeciwbólowo 
przyśpiesza gojenie ran. Ma także korzystne działanie w obrębie układu nerwowego. Napary oraz nalewki z ziela 
owsa stosuje się głównie przy bezsenności, osłabieniu nerwowym i wyczerpaniu na skutek depresji oraz sytuacji 
stresowych. Wyciągi z ziela owsa łagodzą i mogą zapobiegać uszkodzeniom wątroby, działają również moczopęd
nie. Związki saponinowe posiadają także właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybiczne. Odwar z ziela 
owsa (lub słomy owsianej), bogaty w rozpuszczalną krzemionkę, działa korzystnie w chorobach reumatycznych, 
artretyzmie, kamicy nerkowej i schorzeniach nerek. Jest 
również pomocny w chorobach skórnych, jak trądzik, 
świąd i łojotok. Zewnętrznie ziele owsa zalecane jest do 
kąpieli wzmacniających w wyżej wymienionych choro
bach oraz stanach depresyjnych. W latach 50-tych 
ubiegłego stulecia w Niemczech stwierdzono, że 
w łuskach owsa jest zawarty czynnik, który hamuje 
próchnicę zębów. Dieta bogata w produkty z ziarna owsa 
ma właściwości przeciwutleniające. Regularne spoży
wanie owsa wzmocni aktywność i odporność organizmu, 
bardzo korzystnie odbijając się na zdrowiu fizycznym
i psychicznym! Płatki owsiane zaleca się moczyć ok. 12 
godz. i spożywać na surowo -  np. z dodatkiem soku 
z cytryny, malin, żurawiny, w mieszance z bakaliami, 
miodem, jogurtem, wywarem z warzyw i na wiele innych 
sposobów. Z mąki i otrąb można wyrabiać różne wypieki, 
a także kisić żur. Przy czym mąka owsiana nie zawiera 
glutenu, zatem do wypieków lepiej jest mieszać ją 
z innymi mączkami. Owies jest także cennym kosme
tykiem, używanym głównie do maseczek, kąpieli
i płukanek. Odmładza cerę, oczyszcza ją, działa ścią
gająco, pojędmiająco, łagodzi zmiany i podrażnienia.

Rodzaje zastosowań:

leczniczo -  napary, odwary, nalewki, płatki owsiane gotowane lub surowe (napęczniałe); 
profilaktycznie -  wszystkie kulinarne i kosmetyczne;
kulinarnie -  płatki owsiane w każdej postaci, wypieki, dodatek do ciast, chleba, posypka na surówki i sałatki, 
kiszony żur, dania dietetyczne;
kosmetycznie -  maseczki z płatków, płatki, mączka i napar z ziela lub słomy do kąpieli, płyny pojędmiające cerę;
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Rośliny wybrane do opisów szczegółowych są takimi, które po pierwsze -powszechnie występują na obszarze Gminy 
Sosnówka, po drugie -  są łatwe do rozpoznania, po trzecie wreszcie przedstawiają sobą surowiec o wysokiej wartości
i wielu zastosowaniach. Niektóre z nich zaś, jak np. ogórecznik lub owies, warto przypomnieć, nie tylko zresztą jako 
rośliny zielarskie. Nie wyczerpuje to oczywiście możliwości zielarskich regionu, co łatwo ocenić, porównując ilość 
opisów ze spisem omawianych podczas zajęć roślin! Zresztą spis także nie zawiera wszystkich dostępnych gatunków. 
Tym niemniej opis kilkunastu roślin stanowi próbę w miarę reprezentatywnego przeglądu bogactwa Natury w jej 
różnych „ wcieleniach ” i przydatności.

***

Oddając niniejszy Poradnik czytelnikom mam nadzieję, że jego treść przyniesie im pożytek, i że będzie on nie tylko 
dekoracją półek, ale także źródłem wiedzy -  bardzo wprawdzie podstawowej, ale przydatnej. Im bardziej na co dzień, 
tym lepiej!

***
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